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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Benešová Jméno: Lucie Osobní číslo: 474870
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování

Název práce: Analýza průjezdnosti komunikací pro požární techniku s vazbou na řešení
mimořádných událostí

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

27

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 16

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)*

10

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

38

5. Celkový počet bodů 91

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Popište organizační strukturu Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje s důrazem na jednotlivé úrovně
řízení.

2. 

3. 
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IV. 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 podrobný komentář

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

V. KOMENTÁŘ

Diplomovou práci hodnotím klasifikačním stupněm "A" (výborně). Předložená DP splňuje veškeré stanovené formální
požadavky a ani  po odborné stránce se v ní  nevyskytují  věcné chyby nebo jiné nedostatky.  Oceňuji  zejména
praktickou část DP, ze které je jednoznačně patrný aktivní přístup studentky při získávání podkladů pro aplikaci
metody diferenční analýzy. Práce obsahuje rozsáhlou fotodokumentaci, pořízenou převážně samotnou studentkou.
Výsledkem DP jsou, v souladu se zadáním, promyšlené návrhy řešení, zpracované ve variantách, které mohou být
podkladem pro realizaci opatření k nápravě daného stavu v posuzovaných lokalitách ze strany dotčených orgánů.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Jméno a příjmení: Ing. Ivan Koleňák
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno


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

Datum: .............................................


