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Posudek vedoucího diplomové práce

1. Jak diplomant splnil požadavky a cíl diplomového úkolu.

Diplomantka splnila požadavky i cíl diplomového úkolu v plném rozsahu.

2. Jak dalece postupoval při vypracování své diplomové práce samostatně a iniciativně.

Studentka projevila při zpracovávání vybraného tématu diplomové práce velkou míru

samostatnosti a osobní iniciativy. Tu prokázala nejen při sběru dat potřebných k práci, ale i
v následných konzultacích s dotčenými stakeholdry, kterými v jejím případě byli zástupci

místních a regionálních samospráv, zástupci HZS, apod. Rovněž neopomenula komunikovat

s veřejností, které se řešený problém bezprostředně týká.

3. Jak diplomant aplikoval znalosti získané studiem na řešení konkrétních úkolů.

Diplomantka prokázala, schopnost využít a zejména pak i aplikovat získané znalosti zejména

při provádění analýzy vybraného území. Během zpracovávání diplomové práce došlo
k legislativním změnám, což musela nejen nastudovat, nýbrž i aplikovat v práci.

4. Jak dovedl využít podkladů a materiálů získaných při praxi a podkladů z odborné

literatury.

Studentka maximálně využila dostupných pramenů k provedení analýzy území, zapracování
jejich výstupů v navrženém konceptu evakuačního plánu, čímž prokázala nejen znalost

odborné literatury, ale i dovednost samostatně pracovat s odborným textem a získanými

daty.

5. Jak byl zručný při experimentálních pracích.

Pro zpracování tématu diplomové práce nebylo třeba využití zásadních experimentálních

prací, ve smyslu měření, odběru vzorků, či podobně.

6. Jak splnil Zásady pro vypracování diplomové práce.

Zásady pro vypracování diplomové práce splnila v plném rozsahu.



7. Jaká je odborná úroveň a přínos diplomové práce.

Předložená diplomová práce je zpracována nadprůměrně. O tom svědčí jak samotný výstup-

práce, tak i stanovisko dotčených samospráv. Ty si zpracovaný evakuační plán vzaly jako

nosný dokument v problematice krizového řízení, respektive oblasti ochrany obyvatelstva,

neboť včasně a správně provedená evakuace je jeden z předpokladů úspěšného řešení

případných mimořádných událostí. O tomto faktu je diplomantka v průběhu zpracovávání

práce dokázala nejen přesvědčit, ale do celé problematiky i aktivně zapojit.

8. Připomínky a otázky k obhajobě.

K diplomové práci nemám připomínky.

Otázka: Byl nějaký rozdíl ve spolupráci při zpracovávání diplomové práce mezi zástupci
místních samospráva obcí s rozšířenou působností? (Odmítali někde spolupracovat?)


