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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:   Klára Gillernová 
s názvem: Připravenost Středočeského kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací
 Kritéria hodnocení diplomové práce P o č e t

bodů 

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

21 

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)* 

8 

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

27 

5. Celkový počet bodů 71 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. V práci uvádíte, že určitou hrozbou pro Středočeský kraj může být neznámá hrozba, která není
známá nebo nebyla tak vyhodnocena pro Středočeský kraj. Jaká hrozba, která nebyla vyhodnocena
pro Středočeský kraj, by mohla mít takový předpoklad?

2. Jakým způsobem byste chtěla docílit navýšení počtu odborně znalých osob v pracovních skupinách
krizových štábů ORP.

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

Studentka v diplomové práci splnila zadání i stanovené cíle. Je vidět, že při zpracování vycházela jak z
písemných podkladů, tak i zkušeností odborníků v daném oboru. Práce je srozumitelně zpracovaná,
nicméně se v ní objevují nedostatky jak po obsahové, tak i formální stránce. Při charakterizování
Středočeského kraje diplomantka špatně uvádí zařazení CHKO Křivoklátsko a Český kras na severní
polovinu území, ty jsou v jihozápadní části, poblíž Berouna. Na severní polovině území se nachází CHKO
Český ráj (uvedeno správně) a CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.
Objekt Lučební závody a. s. Kolín je zařazen do skupiny B, avšak studentka ho v tabulce uvádí ve skupině A.
V textu již správně pracuje se skupinou B.
Použitý zdroj Havarijního plánu Středočeského kraje je z roku 2003, tedy již neaktuální. Aktuální verze je z
roku 2016.
Na straně 48 studentka uvádí „Dle plošného pokrytí území ČR jednotkami PO byly využity jednotky I., II.,
III. i IV. stupně“ - není jasné, zda tím myslela kategorie jednotek nebo stupně poplachu. V případě, že se
jedná o stupně poplachu, je použitá špatná terminologie.
Na straně 57 uvádí, že se Havarijní plán kraje podle vyhlášky 328/2001 Sb. aktualizuje 1x za 4 roky. Tento
údaj je chybný, správné znění je „Dojde-li ke změně, která má dopad na obsah havarijního plánu kraje a
vnějšího havarijního plánu, provádí se bezodkladně jejich aktualizace“.
Z formálního hlediska se občas objevují osamocené předložky, spojky a zvratná zájmena na konci řádku.
Autorka opakuje často některá slova např. území. Na 4 řádcích se slovo území opakovalo 5x (str. 22). Dále
se v práci vyskytují chyby ve shodách, např. „byly použita“, „je také realizovány projekty“ a další.  Při
uvádění citací v textu, by měl být zdroj uveden v použité literatuře, na str. 29 je za textovou částí Analýzy
hrozeb na úrovni krajů uveden odkaz na zdroj HZS ČR. Dané informace studentka musela čerpat z
nějakých dokumentů (tiskové, výroční či závěrečné zprávy). Ve zdrojích jsou nesprávně použity názvy
právních předpisů a zákon č. 224/2015 Sb. je uveden 2x (zdroj č. 1 a č. 12). 
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