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POSUDEK VEDOUCÍHO
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. Přístup  studenta  k  řešení  úkolu  (připravenost,  iniciativa,  pracovní  morálka  a  samostatnost
studenta). (0 – 30)*

20

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 15

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)*

30

5. Celkový počet bodů 72

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. 1. Osobně jste zažil povodně 2013, mohl by jste zhodnotit z hlediska IZS, co se povedlo a co bylo slabou stránkou
konkrétně ve dnech 2.6/3.6/4.6.

2. 2. Domníváte se, že je smysluplnné zapojení IZS do tvorby Adaptační regionální strategie (adaptace na klinatické
změny)? Máte konkrétní návrhy na spolupráci, zapojení se do širšího regionálního projektu?

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

1.Přístup studenta k řešení úkolu
- připravenost: student se dlouhodobě zmíněnou problematikou zabývá, na zpracování diplomové práce byl
připraven nejen teoreticky, ale i prakticky
- iniciativa a samostatnost studenta: hodnotím kladně, jedná se o zkušeného a dlouhodobě praktikujícího člena IZS,
který aktivně a samostatně zúročil předchozí zkušenosti v diplomové práci
-  pracovní morálka: celé práci  prospěla větší  časová dotace věnovaná zpracování diplomové práce a možnost
dopracovat téma, které bylo zajímavé, ale až nyní mu bylo věnována dostatečná časová dotace

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu
- kladně hodnotím místní znalost zpracované problematiky, zapojení vhodných respondentů při dotazování

3. Formální náležitosti a úprava obsahu diplomové práce
- práce obsahuje jak citace, tak zajímavé mapy a grafy
- práce obsahuje zanedbatelné množství chyb a překlepů, je patrné, že student si vyhradil dostatečnou časovou
rezervu pro dotažení formálních náležitostí práce

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického zpracování a závěrů práce
- návrhy uvedené v závěrečné části práce jsou použitelné v praxi a i pro mě osobně přínosné při práci v regionu
- aktuálně MAS Podlipansko získalo dotaci z Norských fondů na vytvoření Adaptační strategie regionu, zde plánujeme
předloženou práci využít.

Jméno a příjmení: Ing. Markéta Pošíková
Organizace: Ředitelka kanceláře MAS Podlipansko
Kontaktní adresa: Chvalovická čp. 1076, 289 11 Pečky


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

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


