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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Krešneová Jméno: Martina Osobní číslo: 469768
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Civilní nouzové plánování
Název práce: Analýza projektů řešících problematiku dlouhodobého sucha ve Středočeském kraji

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)*

30

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 18

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)*

40

5. Celkový počet bodů 98

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Řekněte něco o meziresortním pracovním orgánu, který vznikl na ústřední úrovni k řešení problematiky povodní a
sucha?

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

V diplomové práci na téma „Analýza projektů řešících problematiku dlouhodobého sucha ve Středočeském kraji“ se
autorka  zaměřila  na  oblast  Středočeského  kraje,  kde  došlo  k  podrobné  analýze  plánovaných  i  realizovaných
projektů, které jsou jedním z hledisek řešení této problematiky.

Na úvod hodnocení diplomové práce velice kladně vyzdvihuji výběr tématu, který se zabývá problematikou řešení
sucha a nedostatku vody. Sucho je velmi aktuální hrozbou a vedle hrozby povodní bývá stále opomíjeno. Téma je
relevantní ke studovanému oboru.

V  teoretické části  je  v  nezbytném rozsahu vymezena základní  terminologie  v  oblasti  zvládání  sucha a  stavu
nedostatku vody. Dále jsou charakterizovány možné dopady dlouhodobého sucha na obyvatelstvo, životní prostředí,
ekonomiku i dopady definované v rámci Typového plánu č. 1 Dlouhodobé sucho. Teoretickou část diplomové práce
uzavírají kapitoly vymezující právní předpisy a další koncepční dokumenty týkající se dané problematiky.

Ke zpracování praktické části diplomové práce a docílení výsledků použila autorka SWOT analýzu s komparativní
metodou. Dále odborně posoudila jednotlivé projekty a to nejen na Rakovnicku a ve Středočeském kraji ale také
projekty z Moravskoslezského a Ústeckého kraje pro získání komplexnějšího pohledu na možnosti řešení sucha dle
předem stanovených kritérií.

Výsledkem diplomové práce je kromě potvrzení  a vyvrácení  stanovených hypotéz návrh opatření  pro zlepšení
zkoumané oblasti, tedy problematiky dlouhodobého sucha.

Diplomová práce je zpracována na velmi vysoké úrovni. Práce má logickou strukturu, hlavní kapitoly na sebe plynule
navazují a čtenář získá podvědomí o dané problematice. Autorka dodržela veškeré požadavky na formální náležitosti
práce včetně úpravy. Oceňuji komplexnost zkoumání dané problematiky a systematičnost. Poznatky byly čerpány z
četného počtu literatury a zdrojů. Cíl diplomové práce je bezesporu splněn.

Závěr diplomové práce vede k zamyšlení, že je opravdu na odpovědném přístupu každého z nás přispět svým
jednáním ke zlepšení situace problematiky sucha a nedostatku vody.

Jméno a příjmení: por. Ing. Dagmar Zemanová
Organizace: pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení, HZS
Středočeského kraje
Kontaktní adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín
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