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Hodnocení práce: 
 

Diplomová práce na téma Metodika vyšetřování mimořádných událostí (dále jen MU), je vhodně zvolené 

aktuální téma ne jen z důvodů sucha a následných požárů, ale i z důvodů zvýšeného počtu nehodovosti s 

nímž se veřejnost dnes a denně potýká.   
 

V teoretické části nás studentka seznamuje s potřebnými základními pojmy, druhy, členěním i platnou 

legislativou. Dále jsou zde popsány MU z pohledu integrovaného záchranného systému  i vyšetřovací verze.  
 

Praktická část je pak zaměřena na vyšetřování nehod v nejvíce využívaných oblastech dopravy v ČR:  

silniční, železniční a letecká. Vynechána ale byla vnitrozemská vodní doprava. I přesto, že je délka 

plavebních cest pouhých 355 km,  nehody se v naší zemi vyskytují v desítkách a počty zraněných nebo 

mrtvých osob naštěstí jen v jednotkách.  

Dále je v této sekci vhodně umístěna kapitola o zapojení veřejnosti do vyšetřování. A v poslední kapitole 

jsou vybranou metodou PNH  zkoumána a popsána rizika ve zvoleném objektu - v tomto případě 

v distribučním potravinářském skladu. Z výstupu této metody jsou vhodně doporučeny návrhy a opatření pro 

zmenšení výskytu rizik v dané firmě.  
    
Drobné gramatické chyby v průběhu textu  a v závěru překlep, kdy se poslední odstavec týká praktické a né 

teoretické části, trošku ovlivňují diplomovou práci.  Zásady pro vypracování však byly dodrženy. Práce je  

obohacena o grafy i vlastní obrázky, proto doporučuji k obhajobě a hodnotím C  – dobře 

  

Doplňující otázka:   

Jsou fatální nehody ve vnitrozemské vodní dopravě ČR častým úkazem? 

 

Celkové hodnocení práce:       

Známku uvede oponent dle svého uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

C - dobře. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
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