OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE
I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE
Příjmení:

Rosíková

Jméno:

Žaneta

Osobní číslo: 474891

Fakulta:

Fakulta biomedicínského inženýrství

Studijní program:

Ochrana obyvatelstva

Studijní obor:

Civilní nouzové plánování

Název práce:

Porovnání povodní ve Zlínském kraji v roce 2006 a 2010

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)*

28

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

93

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ
1. Jaká je nejčastější "chyba-nedostatek" v obsahu evakuačního zavazadla - zejména u starších obyvatel, která může
mít závažný dopad na jejich zdravotní stav?
2. Chyby v péči o domácí zvířata (vč. chovů "divokých zvířat" myslivci-bažantnice) při rychlém nástupu povodňové
vlny...
3. Úkoly veterinární služby ...(včetně kafilerie) ? Riziko pro zdravotní situaci v oblasti zasažené povodní...
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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


Jméno a příjmení: MUDr. Stanislav Brádka, Ph.D.
Organizace: Státní úřad jaderné chemické a biologické ochrany, v.v.i.
Kontaktní adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín

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