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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Černý Jméno: Lukáš Osobní číslo: 474873
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování
Název práce: Ochrana obyvatelstva v zónách podlimitních zdrojů ohrožení

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)*

30

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

7

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

40

5. Celkový počet bodů 95

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Bylo by možné pro stanovení zóny ohrožení využít princip uvedený v příloze č. 1 vyhlášky č. 226/2015 Sb., o
zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího
havarijního plánu a jeho struktuře, tedy využít SW OPTIZON.

2. 

3. 



České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: +420 224 359 973, www.fbmi.cvut.cz

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

Student zpracoval zajímavé téma, které se zabývá ohrožením obyvatelstva ze strany podlimitních zdrojů ohrožení
skladujících nebezpečné chemické látky a směsi.
V kapitole „Letalita“ by bylo vhodné uvést nejenom toxicitní parametr LD50, ale s ohledem na zaměření práce i
LC50.
Nepřesně je v práci uvedeno, že protokol o nezařazení si uživatel uchová pro případ kontroly – přesahuje-li množství
nebezpečných látek 2% limit sloupce 2 tabulky I nebo tabulky II přílohy 1 zákona o PZH, předloží tento protokol
krajskému úřadu.
Chybně je v práci uvedeno, že vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení
integrovaného záchranného systému stanovuje v příloze č. 2 způsob zpracování a členění vnějšího havarijního plánu
objektu zařazeného do kategorie B. V této vyhlášce je uvedena struktura vnějšího havarijního plánu pro jaderná
zařízení a pracoviště IV. kategorie. Struktura vnějšího havarijního plánu pro objekty zařazené do kategorie B je
uvedena ve vyhlášce č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím
vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře. V návaznosti na výše uvedené jsou
nepřesně uvedena opatření ochrany obyvatelstva v podobě jednotlivých plánů konkrétních činností.
Velice kladně lze hodnotit zpracování praktické části diplomové práce a využití zvolených metod. Rovněž detailní
analýzu vstupních parametrů použitých pro modelování v SW ALOHA. Přestože jsou v praktické části  uvedené
drobné nepřesnosti, hodnotím zpracování diplomové práce velice kladně, především s ohledem na její praktickou
část a v návaznosti na logicky zformulované závěry a praktická doporučení.

Jméno a příjmení: doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
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