
 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: +420 224 359 973, www.fbmi.cvut.cz

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Zdeněk Kříž, DiS. 
s názvem: Město Odolena Voda a zajištění bezpečnosti jeho občanů

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)* 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)* 

9 

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

30 

5. Celkový počet bodů 84 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Navrhujete vybavit některé objekty v majetku města elektrocentrálami, které objekty to jsou a s
jakým předpokládaným výkonem? Nebude efektivnější vybudovat jen možné připojení pro externí
elektrocentrály?

2. Jaké vybavení doporučujete u jednotky SDH obce z pohledu zásahové požární techniky?

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

Diplomant zpracovával problematiku bezpečnosti a připravenosti města Odolena Voda s výhodou dobré
místní znalosti. Pracoval samostatně a iniciativně. Provedl AWOT analýzu zaměřenou na připravenost obce
na bezpečnostní rizika na území města.

Práce je zpracována přehledně a její části na sebe logicky navazují.
Z metodologického hlediska splňuje doporučený postup - analýzu stávajícího stavu, nalezení problémových
míst a návrh na opatření.

Výsledky práce by mohly sloužit jako podklad a námět pro vedení města jak zkvalitnit bezpečnostní situaci
a připravenost na likvidaci mimořádných událostí a krizových stavů, které by se mohly ve městě vyskytnout.
Tyto výstupy byly shrnuty do doporučení pro vedení města.

Práce má praktický výstup, není to práce vyloženě vědecká, ale diplomat
v ní uplatnil své znalosti získané studiem v jejich aplikaci na konkrétní problematiku.

Zadání pro diplomovou diplomant práci splnil.

Doporučuji práci k obhajobě  a hodnotím ji stupněm velmi dobře.

       

Jméno a příjmení: Plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška
Organizace: generální ředitelství HZS ČR
Kontaktní adresa: Kloknerova 26, 148 01 Praha 414
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