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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta: Bc. Tomáš Rjabec
s názvem: Ropná bezpečnost a připravenost kraje na stav ropné nouze
Kritéria hodnocení diplomové práce

Počet
bodů

1.

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

25

2.

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

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)*

7

4.

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

35

5.

Celkový počet bodů

82

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři
Návrh otázek k obhajobě
1. Zákon č. 189/1999 Sb., zákon o nouzových zásobách ropy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon) umožňuje v § 2 a vytváření a udržování specifických zásob. Jaký je vztah specifických zásob k
nouzovým zásobám a deklaruje SSHR držení specifických zásob?
2. Národní organizace pro společný postupza stavu ropné nouze (NESO) je poradním orgánem
předsedy Správy státních hmotných rezerv. Jaké základní úkoly má NESO v případě hrozícího nebo
reálného nedostatku ropy a ropných produktů?
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.
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Jméno a příjmení: Ing. Jaroslav Cígler
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