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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Jiří Burda 
s názvem: Krizové řízení města Pardubice při vzniku mimořádné události v podniku s nebezpečnou
výrobou

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30) 

25 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 15 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

8 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

35 

5. Celkový počet bodů 83 

Návrh otázek k obhajobě

1. Pohovořte o řešení krizové situace (společné plány a postupy) v případě, kdy se v jednom objektu
nacházení dva samostatné subjekty (Explosia a.s. a Synthesia a.s.), přičemž se oba subjekty zabývají
výrobou nebezpečných látek.

2. Ve své práci v rozboru případu úniku nebezpečných látek (nitrozních plynů) hovoříte o velké
časové prodlevě mezi vznikem MU a informováním obyvatelstva. Pohovořte o možnostech zlepšení a
řešení tohoto problému.

3. Poukažte na nové technologie a možnosti včasného informování zainteresovaných složek a
místního obyvatelstva.

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ X ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Práce je zpracovaná přehledně a vykazuje znalost autora problematiky. Co je možné práci vytknout je
skutečnost, že řešení MU v podniku Synthesia a.s. je vytržená z kontextu praxe a není řešen problém, že v
jednom objektu se nachází dva subjekty, přičemž se oba zabývají výrobou nebezpečných látek a zcela
logicky se vznik MU v jednom subjektu projeví i v přijímání bezpečnostních opatření v subjektu druhém.
Celkově práci hodnotím klasifikačním stupněm "B"       

Jméno a příjmení: JUDr. Karel Koubík
Organizace:
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