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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Práce odpovídá zadání a splňuje všechny požadavky zásad pro vypracování, obsah odpovídá
charakteristice a cílům práce.

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

Struktura práce odpovídá zadání, návaznost jednotlivých kapitol je logická. Obsah je rovněž
správně navržen. Jedná se o rozsahově nadprůměrnou práci. Obsah je srozumitelný.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:

Úroveň práce je velmi dobrá. Je zřejmé, že se student v problematice velmi dobře orientuje a
že vyvinul nemalé úsilí k získání dostupných informací jak z legislativních zdrojů a
odborných publikací, tak osobními kontakty se zainteresovanými subjekty. Přestože se jedná
o odborně náročnou problematiku, dokázal student vystihnout a srozumitelně popsat podstatu
problémů a rizik souvisejících s nutností dostupnosti (zejména pitné) vody v mimořádných
situacích. Práce obsahuje zcela konkrétní náměty a způsoby řešení současného stavu v řešené
oblasti. Celkově lze hodnotit práci jako vysoce nadprůměrnou.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Popis problematiky je v zásadních částech detailní, včetně upozornění na chyby a nedostatky
např. ve stávající plánovací dokumentaci. Autor pracuje s mnoha racionálními podněty a
zajímavými návrhy na způsoby řešení, např. v otázce zajištění vody pro nouzové zásobování



okamžitým "odstavením" vodojemů. U tohoto konkrétního návrhu není zcela zřejmé časové
vymezení s ohledem na riziko ohrožení (zjištění kontaminace v. dotok) a konkrétní postup
(ověření kvality vody, vliv tlakových pásem, způsob distribuce). Lze však jednoznačně
souhlasit s myšlenkou, že se jedná o námět, resp. apel na nutnost detailního řešení problému,
který přesahuje rámec zadání práce. Je nutné, aby tyto podněty byly dále rozpracovány
kompetentními institucemi. V rámci množství informací jsem v této obsahově i myšlenkově
bohaté práci zjistil minimum nedostatků, resp. nepodstatných nepřesností v detailech - viz
např. ne zcela přesná formulace navrhovaných opatření ve vztahu k postupům v rámci
krizového řízení (text str. 44).

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

Práce poměrně detailně kriticky nahlíží na stav připravenosti řešení mimořádné situace při
nedostatku vody. Uvedené poznatky lze tedy hodnotit jako nové, zároveň obsahující i
realizovatelné podněty k řešení současného stavu zainteresovanými a kompetentními
subjekty.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Autor věnoval velkou pozornost studiu podkladů a sběru informací k řešení zadané
problematiky. Výběr materiálů a způsob jejich využití je adekvátní.

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

Formálního zpracování je kvalitní. Práce je charakteristická množstvím zejména vhodně
volených a precizně upravených obrázků, schémat a grafů. V práci jsem zjistil pouze
minimum gramatických chyb, celkově je i jazyková úroveň dobrá.

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

Závěry práce jsou prakticky využitelné a plně odpovídají podmínkám zadání, resp.
předpokladům, uvedeným v charakteristice (zadání) práce.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.

Kritické připomínky jsou součástí tohoto hodnocení, k vlastní práci nemám další otázky.

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