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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
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s názvem: Studie stávajících možností a opatření při řešení mimořádné události úniku nebezpečné
látky na železničním uzlu Česká Třebová

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

25 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 15 

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

5 

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

30 

5. Celkový počet bodů 75 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké je poslání základních složek IZS při mimořádné události s únikem NChL?

2. Jak se zřizuje dekontaminační stanoviště a z jakých částí se skládá?

3. Za jakých podmínek není vhodné při úniku chlóru provádět evakuaci obyvatel ze zóny ohrožení?

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

Bakalářská práce podává poměrně ucelený přehled o legislativním prostředí ČR, stanovených pravomocech
a povinnostech odpovědných státních orgánů a dalších zainteresovaných složek při zvládání mimořádné
situace s únikem NChL. Rovněž modelace mimořádné události s výskytem NChL a vyvozené závěry sledují
zadaný cíl práce a její účel.
Po formální stránce je práce přehledná a dobře strukturovaná. Nicméně z věcného hlediska jsou v
některých pasážích textu uvedeny nepřesné údaje (např. objemové jednotky)nebo matoucí slovní výrazy.
       

Jméno a příjmení: Ing. Tomáš Dropa
Organizace: SÚJCHBO


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


