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Váha

Hodnocení

1 Formulace cílů práce a použité metody

0,07

C

2 Úroveň teoretické části práce

0,15

C

3 Úroveň analyticko-empirické části práce

0,25

B

4 Úroveň aplikační části práce
Výstavba textu a jeho logická provázanost, kvalitativní
5
a kvantitativní parametry práce
6 Splnění cílů práce a relevance závěrů
7 Odborný přínos práce a její praktické využití
8 Jazyková úroveň práce
9 Formální náležitosti práce (včetně citací a užití šablony)
Návrh hodnocení dle váženého průměru
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Diplomová práce svým charakterem odpovídá studiu programu Bezpečnost společnosti
a zaměření Ochrany obyvatelstva.
Cíl práce – není definován jako celek, ale jako cíle v oblasti teoretické a praktické části, včetně
dílčích cílů, což to snižuje celkový efekt práce. Z hlediska metodologie nejsou definováno
vědecké metody řešení práce, pouze konstatování zjišťování zdrojů informací s využitím
konzultací, aplikace softwarových nástrojů.
Teoretická část práce - kap. 4 mohla upřesněna (např. použité analytické metody), legislativa
je vhodně vybrána z celkového množství zákonů a norem. Popsaná problematiky vytváří
předpoklady ke zvládnutí zadání práce. Na závěr kapitoly postrádám shrnutí teoretické části.
V praktické části autor definuje jednotlivá rizika, kde mohl vzhledem k dokumentu Analýza
rizik a hrozeb ČR uvést omezení pro jejich řešení v obci. Velmi dobře je zobrazen průnik
nebezpečí z jednotlivých zdrojů (tab. 19). Z hlediska skladby práce mohla být v textu
přehozena kap. 11 a 12.Vlastní návrhy autora jsou reálné a vycházejí ze zjištěného stavu.
V závěru mohlo být konstatování, jak se k práci postavilo vedení města Kroměříž, zda využije
práci ke krizovému řízení.
Formální náležitosti – předložky a spojky na konci řádků. Nejednotnost psaní odrážek v textu
(číslování, odrážky, písmena u odrážek a způsob zakončení), zkratky v nadpisech (kap. 1.9,
2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4), nesprávně použité jednotky SI a znaky pro násobení.
Verze formuláře: 2021-04-20
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Otázky k obhajobě:
1. V úvodu práce je naznačen cíl diplomové práce. Odpovídá stanovenému cíli práce
z části 5?
2. Vysvětlete tvrzení ze str. 38, kde uvádíte: ..„na obr. 8. nejvytíženějšími silnicemi jsou
…, když obr. 8 je na str. 42 a je uváděn pod názvem Extrémní sucho řeka Morava.
3. Vysvětlete tvrzení, že v obci nejsou nainstalovány žádné rychlostní radary (Vážany).

V Uherském Hradišti dne 04.10.2021
Hodnocení odpovídá stupnici ECTS:
A = 1,00-1,24
B = 1,25-1,50
C = 1,51-2,00

Verze formuláře: 2021-04-20

Podpis:

D = 2,01-2,50

E = 2,51-3,00

F = 3,01-…
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