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HODNOCENI DIPLOMOVÉ PRAČE
obhajoba této diplomové práce se koná dne: - 

Téma diplomové práce : Havárie jaderné elektrárny a ochrana obyvatelstva

Jméno a příjmení diplomanta (-k y ): Bc. Petra Kubizňáková

Prosíme Vás o stručné a vystižné odpovědi na následující otázkv:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Posuzovaná diplomová práce odpovídá stanovenému zadání v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých 
částí práce, případně jejich úplnosti?

Struktura diplomové práce a návaznosti jednotlivých částí byly zvoleny s ohledem na 
obsah řešené problematiky, jsou ucelené a přehledné.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Diplomová práce ve svém obsahu komplexněji rozebírá problematiku havárie jaderné 
elektrárny z podhledu ochrany obyvatelstva.

Vlastním cílem diplomové práce je posouzení ochrany obyvatelstva před účinky 
ionizujícího záření, informování a výchova obyvatelstva, evakuace, porovnání situace 
u nás a v zahraničí, tento cíl autorka ve své práci respektuje.

Stěžejní výstupy práce jsou výstupy z ještě nezveřejněné studie ..Posouzení současné 
vnější jaderné havarijní připravenosti a odezvy v členských státech EU a sousedních 
zemích", včetně řady obrázků, u kterých není označený zdroj.

Adekvátní prostor není věnován zejména výchově obyvatelstva.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
Nejsou.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Jedná se o shrnutí informací a poznatků k této problematice, nové poznatky práce 
nepřináší.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Použité studijní prameny odpovídají zadanému tématu a pro potřeby práce se jeví jako

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Práce vykazuje drobné formální nedostatky -  např. duplicitní odstavce 3 a 5 na str. 36. 
Celkově je však možné formální a jazykovou úpravu hodnotit jako velmi dobrou.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Doporučuji informací z této práce využít pro zkvalitnění výuky studentů na fakultě.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
Jaké byste navrhla změny v naší legislativě (tzn. ve které a co byste změnila) s 
ohledem na porovnání opatření ochrany obyvatelstva v České republice a Evropě pro 
případ jaderné havárie, které jste v diplomové práci provedla?

10.Práci hodnotím:

vhodné.
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Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


