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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Martin Klátil 
s názvem: Analýza rizik DIAMO, státní podnik – odštěpný závod Těžba a úprava uranu Stráž pod
Ralskem

Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

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

28 

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)* 

8 

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

36 

5. Celkový počet bodů 90 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jak často a s jakým zaměřením jsou ve Vašem podniku prováděny havarijní cvičení ve smyslu
zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií?

2. Jak je ve Vašem podniku prováděno vyrozumění dotčených orgánů státní správy a dotčených obcí
v případě vzniku závažné havárie? Z jakého právního předpisu tato povinnost vychází a pokud máte
tuto povinnost řešenou interně, tak jakého interního předpisu je součástí a kdo je za vyrozumění o
závažné havárii ve Vašem podniku odpovědný?

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

Diplomovou práci hodnotím klasifikačním stupněm výborně. Student byl na zpracování práce dostatečně
připraven, pracoval více méně samostatně a v případě potřeby využil rad a drobných připomínek vedoucího
práce. Po formální stránce nevykazuje práce zásadních nedostatků a odpovídá požadavkům stanoveným
vedením katedry. Student ke zpracování práce využil dostatečné množství odborné literatury, právních
předpisů i interní dokumentace a prokázal schopnost získané informace provázat, analyzovat a vhodným
způsobem interpretovat. Po odborné stránce je práce zpracována velmi kvalitně, autor prokázal znalost
řešené problematiky, podal ucelené informace a návrhy, které dokázal vysvětlit a obhájit. Vhledem k
vyjadřovacím schopnostem autora je práce vhodná nejen pro pracovníky z oboru, ale i pro laickou veřejnost.
Práci lze využít v praxi, jako pomůcku při výuce či jako pracovní materiál. Největším kladem práce je
provedení komparace předchozího a současného stavu a následné zhodnocení neprovedení aktualizace
bezpečnostní zprávy, při kterém student prokázal znalost řešené problematiky a odborné znalosti a
dovednosti při řešení stanoveného úkolu. Kladně lze hodnotit i zpracované přílohy práce. Diplomová práce
je zpracována v souladu se zadáním práce.       

Jméno a příjmení: mjr. Mgr. Vladimír Kecek
Organizace: HZS Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa
Kontaktní adresa: Karla Poláčka 3152, 470 01 Česká Lípa


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


