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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Milada Valentová 
s názvem: Návrh Plánu evakuace obce Větrušice

Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30)* 

29 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 18 

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)* 

38 

5. Celkový počet bodů 94 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. 

2. 

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 se ve své diplomové práci velice zdařile vyrovnala s nelehkým tématem. Dle zadání zpracovala
Plán evakuace pro obec Větrušice, která je specifická tím, že k ní vede pouze jedna příjezdová cesta.
Autorka šetřením na místě provedla pečlivou analýzu rizik, které obci hrozí. Na základě získaných faktů
vytvořila funkční Plán evakuace, který bude použit jako jeden z  plánovacích dokumentů obce. Diplomová
práce je dobře strukturovaná, neobsahuje gramatické, pravopisné ani formální chyby. Přednostně lze
zvláště ocenit aktivní a samostatný přístup studentky ke zpracování diplomové práce, provedení části
výzkumu přímo v terénu a vzájemnou komunikaci s představiteli místní samosprávy.
       

Jméno a příjmení: Ing. René Mildorf
Organizace: HZS Středočeského kraje
Kontaktní adresa:


Podpis: .....................................
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