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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Olga Cápalová, DiS. 
s názvem: Možnosti zajištění pitné vody při znehodnocení významných/strategických zdrojů na území
krajů

Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

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

25 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 15 

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)* 

10 

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

15 

5. Celkový počet bodů 65 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaká je úloha vodoprávních úřadů na úrovni kraje a ORP při nouzovém zásobování pitnou vodou
vyplývající z metodického pokynu MZe k nouzovému zásobování pitnou vodou.

2. Popište zajištění výdeje pitné vody z cisteren/balené pitné vody občanům při nouzovém zásobování
pitnou vodou.

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

Diplomová práce byla vypracována studentkou samostatně, s dílčími osobními konzultacemi nebo
upřesněním ze strany vedoucího práce prostřednictvím e-mailu. Kladně je hodnocen přístup a
zpracování/obsah diplomové práce s ohledem na podklady, které jsou v rámci řešení problematiky k
dispozici, resp. které byly poskytnuty vodoprávními úřady krajů. Přes snahu získat informace ke splnění
zadaného cíle, práce neobsahuje ověření systému nouzového zásobování pitnou vodou dle Metodického
pokynu MZe. Z tohoto důvodu má diplomová práce nižší hodnocení.     

Jméno a příjmení: Ing. Marta Spálenková
Organizace: Krajský úřad Jihočeského kraje
Kontaktní adresa: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice


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


