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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Olga Cápalová, DiS. 
s názvem: Možnosti zajištění pitné vody při znehodnocení významných/strategických zdrojů na území
krajů
 Kritéria hodnocení diplomové práce P o č e t

bodů 

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

27 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 18 

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)* 

6 

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

38 

5. Celkový počet bodů 89 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jak uvádíte, teroristický útok toxickými chemickými látkami proti velkým zdrojům pitné vody je
vskutku málo pravděpodobný. Pokud by však takový plán přece jen existoval, které chemikálie by
měly být považovány za nejrizikovější? Počítají s touto eventualitou správci zdrojů?

2. 

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

Během čtení této diplomové práce jsem nemohl nezaznamenat, že je solidně faktograficky podložená. To
přinejmenším svědčí o značném vynaloženém úsilí při jejím zpracování. Dosti reprezentativní poznatky
získané během plnění úkolu (z nichž řada může sloužit jako studijní materiál) byly pečlivě vyhodnoceny,
vyslovené závěry jsou vcelku adekvátní. V části Diskuse jsem nalezl jisté pokusy o konfrontaci získaných
poznatků s literaturou a zavedou praxí, a také návrh řešení, což je asi jeden z klíčových prvků diplomové
práce. Na základě přečteného mohu podat dobrozdání, že studentka zadání se zdarem splnila. Snad
lepšímu hodnocení zabránily -  mimo jiné - některé formální nedostatky (zjevné např. u chybějících odkazů
na obrázky a tabulky v textu), které mohou činit předloženou práci méně přehlednou a srozumitelnou
(alespoň já jsem to tak vnímal).     

Jméno a příjmení: doc. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.
Organizace: ORITEST spol. s r.o.
Kontaktní adresa:
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