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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Dürr Jméno: Petr Osobní číslo: 434306
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování

Název práce: Analýza povodňové situace obcí na toku Výrovky a území MAS Podlipansko 5 let po
povodni v roce 2013

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)*

15

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 10

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)*

5

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

20

5. Celkový počet bodů 50

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jakým dokumentem vyhlásila vláda v roce 2013 pro území některých krajů nouzový stav a jakým dokumentem jej
následně pro Středočeský kraj zrušila?

2.  Kterým  povodňovým  orgánům  nebo  ostatním  účastníkům  ochrany  před  povodněmi  ukládá  vodní  zákon
organizovat a provádět povodňové prohlídky nebo spolupracovat při provádění povodňových prohlídek?

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

Úroveň této  diplomové práce odpovídá  svým obsahem a způsobem zpracování  spíše  bakalářské  práci.  Práce
vykazuje řadu formálních, ale i věcných nedostatků. Zvolená osnova DP neodpovídá stanoveným požadavkům, resp.
první tři kapitoly nejsou zpracované s využitím šablony vydané katedrou (1. Úvod, 2. Cíl práce a hypotézy, 3. Přehled
současného stavu). Teoretická část DP, která patří  do kap. 3. Přehled současného stavu, je uvedena v kap. 5
Výsledky. Některé kapitoly jsou členěny až do 4. úrovně, což se nedoporučuje, v kap. 5.3 je zvolena 3. úroveň,
obsahuje ale pouze jednu kap. 5.3.1, další nejsou uvedeny. DP nemá přílohovou část.

V kap. 3.1, kde student vymezuje cíle DP, již dopředu predikuje potvrzení hypotézy č. 1 (pro vědecké zkoumání v
rámci zpracování DP tedy neměla tato hypotéza žádný přínos).

Dalším problémem této DP je práce studenta se zdroji. Z textu řady kapitol je zjevné, že bylo čerpáno z nějakého
zdroje  (faktografické  nebo  číselné  údaje),  odkaz  na  zdroj  ale  není  uveden.  Naopak  u  některých  kapitol  jsou
zmiňovány zdroje, které nejsou uvedeny v kap. 9. Seznam použité literatury. V tomto seznamu je uvedeno pouze 9
literárních zdrojů s mezinárodním identifikačním kódem (pokud vedoucí DP udělila studentovi zápočet z splnění
formálních  náležitostí  DP,  dopustila  se  chyby,  neboť  je  požadováno  nejméně  20  takovýchto  zdrojů).  Seznam
obsahuje pouze jeden z celkem pěti zdrojů, které má student uvedeny v zadání DP.

Podle zadání DP měl student použít metodu SWOT analýzy, namísto ní použil metodu evaluace a komparace. V kap.
5.1.5 student nesprávně uvádí, že vláda vyhlásila dne 2.6.2013 nařízením vlády č. 140/2013 Sb. nouzový stav a dále
že jej  pro Středočeský kraj  dne 28.6.2013 zrušila nařízením vlády č.  172/2013 Sb. (nato nařízení vlády, která
obsahovala příslušná rozhodnutí vlády, byla publikována ve sbírce zákonů až mnohem později). Co do rozsahu
největší kapitola 5.2.1 Místní šetření (20 listů) z větší části uvádí popis jednotlivých obcí z hlediska historického (bez
uvedení odkazů na zdroje), což nemá žádnou vazbu na tématiku DP.

V kap. 5.2.4 Návrh dalších vlastních opatření student navrhuje:
- provádění povodňových prohlídek obcemi na vodním toku Výrovka (navrhuje to, co obcím a dalším dotčeným
orgánům ukládá vodní zákon);
- opatření na mlýnském náhonu v Pečkách (toto opatření bylo uvedeno již v jeho bakalářské práci v r. 2017, čili nic
nového nevybádal);
- provádění praktického výcviku v rámci odborné přípravy JSDHO zaměřeného na protipovodňová opatření (na rozdíl
od studenta jsem toho názoru, že tento praktický výcvik se u většiny, tedy u předurčených JSDHO, standardně
provádí, čili opět nic nového).

Z dalších formálních nedostatků mohu zmínit používání nezavedených zkratek (neuvedených v kap. 8. Seznam
použitých zkratek) a naopak, zavedené zkratky (např. JSDH) nejsou v dalším textu používány. Není zřejmý význam
zkratky "MÚ", pokud to má být "mimořádná událost, tak proč dlouhé "Ú". V celé DP jsou na koncích řádků ponechány
jednohláskové spojky a předložky. Práce obsahuje řadu překlepů (např.  str.  18, 81, 90) a gramatických chyb,
zejména v oblasti psaní velkých písmen (např. str. 47,49, 81, 82, 92).

Z uvedených důvodů navrhuji klasifikaci E (dostatečně) a doporučuji DP k obhajobě.
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Jméno a příjmení: Ing. Ivan Koleňák
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

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

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


