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Hodnocení práce: 

Cílem diplomové práce Bc. Tomáše JAKŠI na téma „Úloha starosty obce při řešení krizových 

situací“ bylo analyzovat systém krizového řízení a roli orgánů obcí v něm, specifikovat a 

analyzovat působnost starosty obce v systému krizového řízení. To vše měl zaměřit na procesní 

stránku zvládání krizových situací. Následně měl analyzovat specifika hrozeb a zvládání krizových 

situací, jimiž jsou obce nejčastěji ohroženy. Hlavním cílem bylo identifikovat a analyzovat základní 

problémy, s nimiž se starosta obce potýká v rámci výkonu funkce při zvládání krizových situací a 

navrhnout jejich řešení. Zpracovat manuál pro přípravu starosty obce na zvládání krizových situací. 

 

Autor diplomové práce v teoretické části v první kapitole popisuje základní problematiku systém 

krizového řízení státu včetně orgánů krizového řízení a legislativy. Ve druhé kapitole následně 

popsal procesní stránku zvládání krizových situací a specifikoval působnost starosty obce v systému 

krizového řízení. Ve třetí kapitole analyzoval specifika hrozeb a zvládání krizových situací, jimiž 

jsou obce nejčastěji ohroženy. Uvedl výčet nejčastějších hrozeb. U nich vydefinoval požadavky na 

starostu obce včetně znalostí a dovedností, které by měl při řešení mimořádné události starosta mít. 

 

Teoretické poznatky autor využil v praktické části práce. Nejprve provedl analýzu a identifikaci 

současných základních problémů, s nimiž se starosta obce potýká v rámci výkonu funkce při 

zvládání krizových situací. K tomu využil dotazníkové šetření a expertní rozhovor s pracovníkem 

krizového řízení. Identifikoval 12 problémů rozdělených do čtyř skupin. V páté kapitole uvádí 

návrhy a doporučení ke zlepšení identifikovaných problémů. Na závěr autor vytvořil jednoduchý a 

přehledný manuál pro starosty obcí, který může sloužit jako metodická pomůcka k předcházení a 

řešení mimořádných událostí. 

 

Základní struktura diplomové práce je logická a jednotlivé kapitoly práce na sebe navazují. Na 

konci každé kapitoly uvádí dílčí závěr. V závěru práce autor sumarizuje zjištěné poznatky. Seznam 

literatury zahrnuje adekvátní množství relevantních zdrojů. Seznam použitých symbolů a zkratek je 

úplný. Autor splnil zadaný cíl a práci je možné charakterizovat jako původní. Postup řešení, který si 

autor zvolil, byl správný a logický. Autor práci vhodně doplnil manuálem pro starostu obce při 

řešení mimořádných událostí. 

 



 
Při obhajobě prosím o zodpovězení následujících otázek: 

 

1. Který z vámi identifikovaných problémů, se kterými se starosta obce potýká při 

zvládání krizové situace, je podle vás nejzávažnější, a který je časově nejnáročnější na 

řešení? 

2. Které odborné znalosti a které manažerské dovednosti by měl „ideální“ starosta obce 

mít, aby zvládal řešit mimořádné události? 

3. V dílčím závěru na straně 63 uvádíte: „…, aby starosta obce disponoval všemi 

uvedenými předpoklady, protože výkon starosty je velmi psychicky a fyzicky náročný, 

vzhledem k tomu, že na tyto problémy je starosta obce sám.“  Existují pro starosty obcí, 

kteří nemají odpovídající vzdělání a vědomosti, nějaké kurzy nebo školení?  
 

 

 

 

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 

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

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
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