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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Štěpán Zvěřina 
s názvem: Současný stav jednotného systému varování a vyrozumění a možnosti jeho rozvoje

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)* 20 

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)* 

40 

5. Celkový počet bodů 100 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Vždy po provedených akustických zkouškách sirén se ozývají hlasy proti jejich provádění. Jaký je
Váš názor na tyto zkoušky?

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

Student se zúčastňoval pravidelných konzultací a vždy měl připraven návrh na další postup řešení zadané
diplomové práce. Při jejím zpracování využíval jak doporučené literatury, tak i další odborné literatury,
která obsahově s prací souvisela. Zároveň využil možnosti konzultace na odborném pracovišti a získané
poznatky do diplomové práce zapracoval.
Diplomová práce je jak po formální stránce, tak po stránce obsahové velmi dobře zpracovaná.
Výsledkem je velmi kvalitní práce, která naplnila zadání a bylo by možné ji využít jako jeden z podkladů pro
rozhodovací proces modernizace jednotného systému varování a vyrozumění.
       

Jméno a příjmení: plk. Ing. Luboš Votípka
Organizace: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR
Kontaktní adresa: Kloknerova 26, 148 01 Praha 414
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