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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Míka Jméno: Rostislav Osobní číslo: 434343
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování

Název práce: Připravenost obce Krušovice na řešení mimořádných událostí souvisejících s únikem
nebezpečné látky a výbuchem.

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)*

25

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

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)*

35

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. 1. Řekněte důvod, proč jste řízené rozhovory neprovedl také s příslušníky PČR nebo se zaměstnanci ZZS?

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

Student si vhodně, vzhledem ke svému pracovnímu zařazení, vybral problematiku, která je mu dobře známa, což ve
své práci potvrdil. Kladně hodnotím zpracování zvlášť praktické části, kdy shromáždil velkou spoustu informací a na
tomto základě a na základě vyhodnocení ze SWOT analýzy pak mohl nové informace zapracovat do již stávajících.
Přínos pro praxi  zde je jasný.  Mírným negativem je pak jen to,  že řízené rozhovory nevedl  například formou
dotazníků s jasně položenými otázkami a nezahrnul do svého zkoumání také příslušníky např. PČR.

Jméno a příjmení: Ing. Petra Kadlec Linhartová
Organizace: Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.
Kontaktní adresa: Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4 - Nusle


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

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


