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Cíl práce: 
Cílem práce mělo být podání přehledu rizik a způsobu včasného varování, dále stanovení 
preventivních a záchranných postupů pro minimalizaci. škod a navrhnout technické způsoby 
ochrany s cílem zabezpečit uskladněné fondy. Cíl byl splněn. 

Shoda se zadáním diplomové práce: 
Autorka nedodržela logickou strukturu práce podle zadání diplomového úkolu. Jak napsala 
v úvodu práce, také vynechala, vzhledem k rozsahu tématu, méně časté typy pohrom. 

Struktura práce: 
První kapitola obsahuje podrobný popis některých živelných katastrof, případy zničení fondu, 
ale též záchranné procedury v případě požáru a povodně.Za velmi dobrou část práce považuji 
kapitolu "Spolupráce jako součást prevence", kde jsou uvedeny společnosti, které se starají o 
prevenci a nápravu škod (Modrý štít) dále Integrovaný záchranný systém ČR a Systém 
včasného varování. Schéma toku informací v Systému včasného varování mělo být v češtině. 
Strategii prevence živelných pohrom je věnovaná další kapitola. Autorka mimo jiné i výborně 
upozornila na americký program dPlan. Tuto část navrhuji k publikování v odborném tisku. 
Podmínky pro dlouhodobé uchovávání knih jsou velmi dobře zpracovány, kromě části, která 
obsahuje Příklad hypotetického provedení depozitáře ve vojenských skladech, v kterých je 
uložena munice.Naopak výborně byl uveden projektovaný sklad budoucí Národní 
knihovny. Součástí diplomové práce byl průzkum současného uložení dokumentů ve 
významných knihovnách v ČR. Výhrady mám i k některým přílohám, které jsou uvedeny 
v závěru práce (např. č.l ,2,4,6 a 8). 

Stylistická úroveň práce: 
Práce je psána srozumitelným, odborným stylem. 

Volba informačních zdrojů: 
Seznam použité literatury je aktuální, jedná se především o internetové zdroje. Citace jsou 
vytvořeny podle normy, Použitou literaturu v textu cituje. 

Formální úprava práce: 
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