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Téma diplomové 

práce: 

Zpracování operativní krizové dokumentace  pro potřeby starostů obcí 

ORP Valašské Klobouk 

Hodnocení práce: 

Zpracování diplomové práce je velice přehledné, srozumitelné a systematické, kde jednotlivé části 

na sebe logicky navazují. Teoretická část obsahuje vybranou relevantní právní úpravu, základní 

terminologický rámec, objasnění důležitosti postavení analýzy rizik v rámci bezpečnostního 

systému a především popis činností jednotlivých subjektů podílejících se na provedení záchranných 

a likvidačních prací při havárii nebezpečných látek. Resp. s orientací na problematiku nástražného 

výbušného systému. Praktická část se následně zaměřuje na předmětné správní území v podobě 

ORP Valašské Klobouky. Pro toto území autorka nejprve zpracovala analýzu rizik muničního 

skladu dislokovaného ve Vrběticích-Vlachovicích, a to za využití dvou vybraných metod (KARS a 

FTA). Následně pro tento typ mimořádné události navrhla a zpracovala operativní kartu, určenou 

k doplnění stávající krizové dokumentace daného správního území. Autorka prokázala velmi 

dobrou orientaci ve zvolené problematice, schopnost sběru potřebných dat, komunikace 

s dotčenými subjekty a použití analytických metod v praxi. Zejména je třeba ocenit celkový 

praktický přínos výstupu této práce pro reálné potřeby ORP Valašské Klobouky. Předloženou práci 

doporučuji k obhajobě.  

Otázky k obhajobě:  

1. Vysvětlete rozdíl mezi typovým plánem a typovou činností? 

2. Vysvětlete princip systému prevence závažných havárií včetně jeho aktuální právní úpravy a 

stručné popište její genezi?   

 

 

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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