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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Student Radek Skalka zpracoval a předložil k obhajobě bakalářskou práci na zadané téma
v rozsahu 95 stran textu doplněného 4 obrázky, 18 tabulkami a 7 přílohami. Práce je zbytečně
rozsáhlá. Členěna obvyklým způsobem a obsahuje všechny požadované části. V úvodu
zbytečně popisuje obsah teoretické a praktické části, cíl práce. To je již uvedeno v abstraktu a
v kapitole 3. V teoretické části práce popisuje na odpovídající úrovni havarijní plánování.
V praktické části, která je rozdělena do čtyř kapitol je uvedena charakteristika posuzovaného
podniku, dále zásady havarijního plánování v podniku, dále posouzení současného stavu
zabezpečení a ochrany podniku a konečně je uvedena skórovací metoda s mapou rizik. Celá
praktická část je kompilací vnitropodnikové dokumentace, což jistě nebylo cílem práce.
V práci není uvedeno celkové zhodnocení řešené problematiky a návrh opatření, i když toto
bývá logickou součástí bakalářských prací a navíc návrh opatření je požadován v zásadách
zpracování bakalářské práce. Při zpracování bakalářské práce se student nevyhnul formálním
chybám, např. překlepy v textu, vkládání mezer mezi číslo a rozměr, jiný font písma v
tabulkách. Nedostatky jsem vyznačil přímo v textu práce. Celkově je možno práci hodnotit
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jako podprůměrnou, kdy autor dal přednost kompilaci dokumentace před vlastním
pochopením a zpracováním zadaného tématu. Přes uvedené výhrady doporučuji bakalářskou
práci k obhajobě.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Vysvětlete větu uvedenou na str. 60, cituji: "Riziko je samotný objem amoniaku,
obsaženého v cisterně" a následující věty, cituji: "Objem čpavku v amoniaku v csterně
kolísá v závislosti na využití této suroviny od nečerpatelného zbytku až po maximální
kapacitu cisterny, což je 30t".
2. Vysvětlete pojem riziko.
3. Uveďte základní legislativu pro krizové plánování v chemickém průmyslu.
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