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Hodnocení diplomové 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)* 16 

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

7 

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

35 

5. Celkový počet bodů 88 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Na základě jakého dokumentu je IS KRIZKOM určen jako základní komunikační nástroj v oblasti
překonání krizové situace nebo odstranění jejích následků?

2. Jakou databázi využívá ROZEX Alarm k podkladům pro výpočty úniků nebezpečných látek?

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování diplomové 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  

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



Komentář

Cílem diplomové práce bylo vytvořit ucelený přehled o existujících softwarových nástrojích určených pro
krizové řízení a zhodnotit využívání podpor krizového řízení a plánování v obcích s rozšířenou působností.
Jednalo se o široké téma, které v rozsahu diplomové práce nešlo rozhodně vyčerpat. Studentovi se ale
podařilo vytvořit vhodný vzorek softwarových nástrojů, který podrobil detailnímu zkoumání. 
Pro výzkum zvolil adekvátní metodu strukturovaného rozhovoru s krizovými manažery obcí s rozšířenou
působnosti. Za velmi zdařilou považuji SWOT analýzu vyhodnocení rozhovorů, kterou student rozšířil o
možnost hodnocení jednotlivých odpovědí číselnou hodnotou od 1 do 5, respektive od -1 do -5. Výsledky
SWOT analýzy jsou interpretovány přehledně, srozumitelně a obsahují relevantní podklad k ověření
stanovených hypotéz.
Diplomová práce obsahuje drobné pravopisné a stylistické nedostatky. Formální úprava je na dobré úrovni.
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