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extremistických a teroristických skupin 

 

      

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) :  

Bc. Marek Chmel 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Diplomová práce odpovídá uvedenému zadání. 

 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

       

 Diplomová práce je členěna do kapitol, které na sebe logicky navazují, textová část je doplněna 

obrázky, tabulkami a grafy, které vhodně doplňují uvedený text, práce je zpracována velmi 

pečlivě a přesně, oponent nemá žádné připomínky. 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

     

 Diplomová práce je zaměřena na variantní řešení ochrany produktovodů. Kromě úvodu a rešerše 

literatury a souvisejících technických předpisů obsahuje diplomová práce základní údaje 

o produktovodech a způsobem jejich ochrany v ČR. Práce je zpracována velmi pečlivě, oponent 

doporučuje diplomovou práci k obhajobě. 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Vzhledem k významu chráněných prostorů mi v diplomové práci chybí, kdo za produktovody 

jako součást krizové infrastruktury v našem státě ručí a jakými prostředky je to v současnosti 

zabezpečeno.  

 

 

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

    Diplomová práce přináší ucelenou charakteristiku problematiky ochrany produktovodů, 

přehled právních a technických předpisů vztahujících se k této problematice a koncepční pohled 

na variantní řešení ochrany produktovodů.  

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Autor diplomové práce se v řešené problematice velmi dobře orientoval, užitá literatura se 

vztahuje k řešené problematice a je v dostatečném rozsahu. K výběru odborné literatury a dalších 

zdrojů nemá oponent žádné připomínky. 

 

 

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

    Z hlediska jazykové stránky a formálního zpracování také nemá oponent žádné připomínky. 

 

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

    Obsah diplomové práce může sloužit jako studijní materiál, případně může být využit pro 

návrh konkrétních opatření pro zajištění fyzické ochrany objektů podobného typu. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Uveďte, jaké činnosti zahrnuje provoz poplachového přijímacího centra. 

 

10.Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

   velmi dobře 

      

 

 

 

    Dne 9.5.2013   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


