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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Čejpová Jméno: Miroslava Osobní číslo: 484165
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování

Název práce: Analýza protipovodňové ochrany a komparace protipovodňových opatření v objektu
Zoologické zahrady Praha při povodních v letech 2002 a 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)*

29

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 19

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)*

39

5. Celkový počet bodů 97

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Měla nebo má některá z politických stran kandidující do zastupitelstva hlavního města Prahy po roce 2002 ve
svém volebním programu řešení k zabezpečení ZOO proti povodním?

2. V současné době probíhá v Praze 4, Modřany výstavba nového sídliště Riviéra společností Sekyra Group. V roce
2002 byla celá tato oblast pod vodou. Je takováto výstavba rozumná?

3. V práci uvádíte, že výstavbě nové ZOO v Tbilisi brání zejména politická situace. Můžete toto blíže objasnit? Okolo
řeky  Kury  je  soustředěno  celé  centrum města  včetně  lázní,  nemocnice,  katedrály  či  hudební  haly  a  dalších
významných staveb a okolo ní také vede jediná komunikace spojující sever a jih města. Jak jsou tyto významné
stavby zabezpečeny, protože řeka Kura není regulována?
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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

Po přečtení diplomové práce jsem byl otřesen. Ne kvalitou jejího zpracování, tu hodnotím vysoce pozitivně, ale tím,
čemu je věnována.  Průkazu naprosté ignorace ze strany představitelů Magistrátu hl.  m. Prahy vůči  potřebám
jednoho z klenotů tohoto města, Zoologické zahrady. Ti do dnešních dnů nedokázali od tragické povodně v roce
2002 zajistit její ochranu před další možnou povodní.

Práce je napsána v souladu s požadavky fakulty na tento typ závěrečných prací, kvalitní češtinou, bez gramatických
chyb. Svědčí o hlubokých znalostech posluchačky v dané problematice. Posluchačka analyzovala současnou situaci
metodou SWOT, myslím, že mezi hrozby měla zařadit i nebezpečí úrazu až smrti u zasahujících osob a nepřeceňoval
bych počty dobrovolníků. Nejsem si jist, zda přetrvává obětavost občanů Prahy, tak jak tomu bylo před 20 lety,
stejně jako jejich náklonost k veřejným sbírkám. Zejména nyní, po více než roční pandemii.

Na stránce 73 se mně nelíbí slangové slovo "fakt". když máme české "skutečnost".

Pozoruhodný je poznatek, o kolik relativně více stála výstavba protipovodňových opatření v Praze proti Bratislavě.
Čtenáři se tím vnucuje pojem "odklonění".

Autorce bych doporučoval publikovat získané poznatky. Možná by se tím zvýšil zájem odpovědných orgánů situaci
řešit.

Jméno a příjmení: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr. h. c.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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