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1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Diplomová práce plně odpovídá uvedenému zadání a to zpracovat vzorový evakuační
plán.
I když samotný název práce vymezuje dosti široké spektrum bezpečnostní problematiky
a mohl být doplněn upřesňujícím podtitulkem, je z úvodu patrný záměr a jasný cíl
autorky. Tohoto cíle autorka uvedenou prací dosáhla. Vypracovala aktuální a funkční
.Evakuační plán obce Žalkovice".

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

Autorka předložila práci, která po formální stránce splňuje požadavky kladené na
diplomové práce. Strukturaje srozumitelná, logická a přehledně obsahuje všechny hlavní
stanovené části. Jedná se o kompaktní práci, která je svým rozsahem a zpracováním
zdařilá.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:

Celkově lze práci hodnotit jako velmi zdařilou.
V teoretické části autorka přináší strukturovaný, stručný a relativně vyčerpávající přehled
pojmů souvisejících s krizovým řízením a ochranou obyvatelstva. V maximální míře zde
využívá citací z uvedených zdrojů.
V praktické části práce, která je zakončená přílohou - Evakuační plán obce Žalkovice, se
autorka zabývá nejen charakteristikou území ORP Kroměříž, ale také jeho možným
ohrožením.



Výsledný aktuální evakuační plán vybrané obce je zpracován přehledně a má všechny
náležitosti evakuačního plánu. Takto navržený evakuační plán lze využít v praxi.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

K práci nemám žádné připomínky. Cíl práce byl naplněn.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?

Autorka ve své práci pracuje s novelizovaným zákonem č. 24012000 Sb., o krizovém
řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, což shledávám jako
mimořádně aktuální. Novým poznatkem v této praktické části práce jsou tabulky 13 až 16.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Autorka uvedla odpovídající seznam studijních pramenů, které za použití odkazů velmi
obratně využila hlavně v teoretické části práce. Kladně lze hodnotit různorodost studijních
pramenů.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):

Práce obsahuje všechny formální náležitosti, není zatížena překlepy či gramatickými
chybami, neshledal jsem závažné stylistické nedostatky. Grafická stránka práce je na
velmi dobré úrovni a je vhodným způsobem doplněna grafickými přílohami.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?

Na práci je nejcennější fakt, že její výsledek je plně uplatnitelný v praxi. Vzorovým
evakuačním plánem získala uvedená obec nový, ucelený a také přehledný nástroj k řešení
evakuace v případě vzniku mimořádné události.

9. Připomínky a otázka k obhajobě.

Jakým způsobem by autorka řešila případnou evakuace domácího zvířectva a věcných
prostředků?

10. Práci hodnotím:
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