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POSUDEK VEDOUCÍHO 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. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

30 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 18 

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) 

37 

5. Celkový počet bodů 93 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké jsou úkoly obce v ochraně obyvatelstva?

2. Na základě jaké dohody působí Městská policie Lázně Bohdaneč na katastrálním území obce
Rybitví?

3. Jaká je dle zákona 224/2015 Sb. lhůta pro zpracování vnějších havarijních plánů a kdo je
zpracovatelem těchto plánů?

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

Kladně hodnotím přístup studenta ke zpracování daného tématu, časté konzultace s vedoucím práce a
hlavně s odborníky, v rámci řešeného tématu. Především v praktické části se student zabývá postupem
statutárního města Pardubice a složek IZS při vzniku mimořádné události v daném podniku. V tomto
případě si student vybral únik fosgenu. Zároveň podrobně popisuje poslední známou závažnou havárii a
také pravidelná cvičení, která se organizují v rámci podniku. Tato část je vhodně doplněna schématy,
obrázky a mapami a to buď přímo v praktické části anebo v přílohách.

Jako pozitivum dále hodnotím opatření, navržená v rámci diskuse, v podobě zasílání AMDS zpráv,
komplexnějších cvičení se zapojením všech základních složek IZS a také příslušných orgánů statutárního
města Pardubice. V neposlední řadě velmi kladně hodnotím návrh na participaci Synthesie a.s. na
zpracování informačního materiálu o hrozícím nebezpečí na navržených opatřeních pro obyvatelstvo žijící v
zóně havarijního plánování.  Jako možný vzor zde student uvádí kalendáře, které jsou vydávány
domácnostem v zónách havarijního plánování okolo jaderných elektráren.

Tato bakalářská práce byla zpracována v souladu se zadáním.

Práci celkově hodnotím klasifikačním stupněm „A“

       

Jméno a příjmení: por. Ing. Martin Kusenda
Organizace: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


