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Vedoucí katedry Vám v souladu se Statutem Fakulty bezpečnostního inženýrství 
- studijním a zkušebním řádem pro studium v magisterských a bakalářských studijních 
programech určuje tuto diplomovou práci:

Název tématu: Studie vlivu globálního harmonizovaného systému na stanovení 
zóny havarijního plánování 
Study of Influence of Globally Harmonized System in 
Determination of Emergency Planning Zones 

Cíl práce: Analýza dopadu globálního harmonizovaného systému (GHS) 
klasifikace nebezpečných chemických látek na provozovatele objektů 
zařazených pod dikci zákona č. 59/2009 Sb. o prevenci závažných 
havárií z pohledu aktualizace analýzy rizik a zóny havarijního 
plánování.

Charakteristika práce:
- Změny v klasifikaci chemických látek podle GHS 
- Předpokládané promítnutí nové klasifikace do Seveso II. direktivy 
- Posouzení vlivu GHS na počet zařazených objektů v ČR
- Případová studie aktualizace analýzy rizik a zóny havarijního

plánování podle GHS ve vybraném průmyslovém podniku
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