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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Diplomová práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu.

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

Struktura diplomové práce je obsahově a co do posloupnosti uvedených informací zvolena
správně. Jednotlivé části na sebe plynule navazují.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:

Diplomová práce se zabývá varováním obyvatelstva v rámci protipovodňových opatření se
zaměřením na Olomoucký kraj. Samotnou práci lze rozdělit na dvě části.

První část je věnována teoretickým informacím z oblasti varování obyvatelstva a povodňové
problematiky. Diplomantka zde uvádí základní informace z oblasti povodní a způsob
zabezpečení varování obyvatelstva v České republice a ve vybraných zemích. Obsahem této
části je dále popis využitelných metod k analýze rizik územních celků a zpracovaná
charakteristika Olomouckého kraje, která teoretickou část uzavírá.

Druhá část, praktická, je věnována zpracování projektu na obměnu a dostavbu koncových
prvků varování obyvatelstva v Olomouckém kraji. V úvodu diplomantka provedla jednotlivé
analýzy s cílem zjištění potřebných informací k navržení projektu. Jedná se o analýzu rizik v
Olomouckém kraji a zmapování současného stavu jednotného systému varování a vyrozumění
v kraji. Výstupem z provedených analýz je stanovení pokrytí území Olomouckého kraje
ohroženého povodněmi varovným signálem. Součástí výstupu je návrh na obměnu a novou
výstavbu koncových prvků varování, který je zpracovaný po správních obvodech obcí
s rozšířenou působností a je součástí Přílohy č.l0. V závěru praktické části diplomantka
zpracovala finanční kalkulaci projektu a celkové náklady na modernizaci koncových prvků
varování v Olomouckém kraji.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Jednotlivé částí diplomové práce, včetně příloh a mapových podkladů, jsou podrobně
rozpracovány a poskytují ucelené informace z řešené oblasti, zejména část 8. Varování
obyvatelstva. Nicméně výstup z části 11. Analýza rizik v Olomouckém kraji mohl být
zpracován v lepší a přehlednější podobě.

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

Diplomová práce přináší nové poznatky a zhodnocení v oblasti zajištění varování
obyvatelstva Olomouckého kraje na územích s možným vznikem povodní.

6. Jakáje charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Ke zpracování diplomové práce diplomantka čerpala informace z platné legislativy a
příslušných prováděcích vyhlášek, metodik, publikací a internetových portálů vztahujících se
k řešené problematice.

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

Diplomová práce má, i přes drobné nedostatky, výbornou jazykovou i grafickou úpravu.

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

Diplomová práce poskytuje odpovědným orgánům informace o stávajícím stavu zajištění
varování obyvatelstva v oblastech s možným vznikem povodní v Olomouckém kraji.
Obsahuje konkrétní návrhy na novou výstavbu či obměnu stávajících koncových prvků
varování, včetně uvedení finančních nákladů na jejich realizaci a následnou údržbu.

Diplomová práce je taktéž využitelná jako vzorový dokument a metodika pro jiné
zpracovatele obdobných projektů s cílem zajištění komplexního pokrytí analyzovaného území
varovným signálem.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.

Bez připomínek.
Otázka k obhajobě:

1. Jak a zda-li budou výstupy z diplomovém práce předány odpovědným orgánům za
řešenou problematiku v Olomouckém kraji?

10. Práci hodnotím:

Diplomovou práci hodnotím výborně.
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