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HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne: -

Téma diplomové práce: Plán dekontaminace ve vnějším havarijním plánu jaderné
elektrárny Dukovany

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Michal Indrák

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Odpovídá v plném rozsahu.

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

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Autor si kvalifikovaně poradil s velmi náročným tématem. Profesionálně posoudil stávající
plán dekontaminace EDU, předložil návrh čtyř metodických listů. Vcelku logicky navrhuje ve
své práci změny některých dekontaminačních míst a změnu evakuační trasy. Chybí mi
důslednější zdůvodnění proč autor dospěl k 9. dekontaminačním místům a určitou polemiku
vyjadřuji k obsahu metodického listu dekontaminace hospodářských zvířat. Zdá se mi trochu
idealizovaná a řeší pouze skot (co koně, vepři, husy, slepice .... ). Dovolím si ošklivé
konstatování, že dříve nebo později budou utracena. Další úvaha kdo, jak a čím provede
jodovou profylaxi. I přes tyto připomínky hodnotím práci jako výbornou.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Dle specialistů na havarijní plánování SÚJB není správně provedeno rozdělení na obr. Č. 11

(neodkladná opatření v celé ZHP).

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Inovuje některé zaběhlé procesy.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Vyčerpávaj ící.

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

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Doporučuji předložit vedení EDU, některé myšlenka lze využít i při jiných mimořádných

událostech.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
Jak dospěl autor k tomu, že autobusy jsou na 60% obyvatelstva (str. 32)?

10. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
Výborně.

Dne ~. r-.

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


