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Návrh otázek k obhajobě

1. Co Vás motivovalo k volbě tématu závěrečné práce?
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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
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** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Po teoretické stránce byla dobře připravena pro řešení problémů plošné evakuace za nevojenských
ohrožení. Vědomosti získané studiem, zejména    v oblasti organizace, řízení a zabezpečení evakuačních
aktivit, vhodně využila pro řešení zadaného problému. S jistými obtížemi individuálně získala řadu
poznatků o problémech dlouhodobé plošné evakuace obyvatelstva                 za válečného stavu.Za přínos
lze považovat rozpracování dané problematiky a deklarování možných způsobů řešení jednotlivých
modelových činností,       i když nebyl zcela adekvátně zhodnocen vliv válečného stavu na fungování státu a
z toho plynoucích organizačních, personálních i materiálních problémů.
       

Jméno a příjmení: prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc.
Organizace:
Kontaktní adresa: Brno


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


