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FAKULTA LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 
 

 

 
HODNOCENÍ VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
Jméno a příjmení studenta:  Bc. Marika Jabůrková 

Vedoucí diplomové práce:       Ing. Miroslav Musil, Ph.D. 

Akademický rok: 2017/2018 

 

Téma diplomové práce: Analýza vybraných mimořádných událostí v okrese 

Uherské Hradiště se zaměřením na letecké havárie. 

 

 

Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Formulace cíle práce a hypotézy X      

2 Práce s odbornou literaturou – teoretické zázemí  X     

3 Struktura práce a postup řešení X      

4 Použité metody X      

5 Práce s odborným jazykem  X     

6 Úroveň formálního zpracování práce X      

7 Splnění cíle a potvrzení či vyvrácení hypotézy X      

8 Teoretický přínos práce a její praktické využití  X     

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

Celkové slovní hodnocení diplomové práce: 

 

Diplomová práce je zpracována na důležité téma pro bezpečnost obyvatel a pro činnost 

jednotky hasičského záchranného sboru. Cíl práce je formulován správně, přehledně a 

jednoznačně. Je respektováno zadání diplomové práce. Práci s odbornou literaturou prokázala 

autorka naplnit velmi dobře. Struktura práce vytváří předpoklad pro naplnění tématu a cíle 

práce. Použité metody jsou adekvátní tématu práce. 

Diplomová práce se zabývá analýzou vybraných mimořádných událostí v okrese Uherské 

Hradiště se zaměřením na letecké havárie. Teoretická část definuje zásadní pojmy týkající se 

diplomové práce zacílené do oblasti letectví. V praktické části jsou zpracovány statistiky 

mimořádných událostí ve Zlínském kraji a okrese Uherské Hradiště se zaměřením na letecké 

nehody. Jsou uvedeny bližší informace o hasičské stanici v Uherském Hradišti. Je uveden 
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soupis cvičení hasičského záchranného sboru v Uherském Hradišti v letech 2012-2017, 

simulované cvičení havárie letadel v nepřístupném terénu obcí Žítková - Horná Súča. Dále 

jsou  popsány  dvě  letecké  havárie v okrese Uherské Hradiště. Na  tyto  letecké havárie jsou  

zpracovány dvě analýzy, What-if a FTA. Zpracovaný návrh cvičení, který je v závěru práce, 

naplňuje cíl diplomové práce. 

Použité zdroje, včetně zahraničních, pro zpracování práce jsou aktuální. Norma 690-3 je 

dodržena. Formální úprava práce je na výborné úrovni. 

 

Práce studentky v průběhu zpracování diplomové práce byla příkladná. Byla vysoce aktivní. 

Dodržela termíny z harmonogramu zpracování práce. Prokázala schopnost práce se zdroji. 

Zapracovávala doporučení od vedoucího práce. Kvalita práce je vysoká. Prokázala schopnosti 

řešit zadané téma práce.  

 

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

Kontrola plagiátorství: Práce byla posouzena, je původní, nejedná se o plagiát, podobné 

dokumenty 0 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace vedoucího diplomové práce:  A - výborně 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 17.5. 2018 

 

         

       …………………………………... 

       podpis vedoucího diplomové práce 

 

 

 

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

 


