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Posudek vedoucího diplomové práce
Jméno diplomanta Bc. Matěj  ĹUPTOVSKÝ
Téma práce Problematika mimořádných událostí se zaměřením na povodně v období 

od 1997 do 2007
Cíl práce Charakterizovat druhy mimořádných událostí se zaměřením na povodně. 

Popsat co vedlo k přijetí krizových zákonů a co je jejich obsahem. 
Vytvořit přehled ztrát v důsledku povodní.

Vedoucí diplomové práce Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.

náročnost práce na úroveň
nadprůměrná průměrná podprůměrná

teoretické znalosti X
praktické zkušenosti X
podkladové materiály, vstupní data a jejich zpracování X

název bakalářské práce Charakteristika druhů a případů mimořádných událostí v ČR

rok obhajoby 2009

podobnost prací Tato práce navazuje na obecnou charakteristiku mimořádných událostí.

odlišnost prací Tato práce je zaměřena na povodně a vzniklé ztráty.

kriteria hodnocení práce známka
1 2 3 4

název práce X
téma práce a její aktuálnost X
teoretická fundovanost autora X
praktická kompetence autora X
formulace cílů práce X
celkový postup řešení X
práce s daty a informacemi X
hloubka provedené analýzy X
členění a logická stavba práce X
práce s odbornou literaturou X
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) X
stylistická úroveň X
přesnost formulací a práce s odborným jazykem X
splnění cílů práce X
adekvátnost použitých metod X
závěry práce a její formulace X
odborný přínos práce a její praktické využití X

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x

Připomínky a otázky k obhajobě:
1. Jaké složky IZS se podílely na záchranných a likvidačních pracích při povodních 

v roce 2002.
2. Co to jsou drobné vodní toky?
3. Jakou roli hrají při povodních: Zemědělská vodohospodářská správa, Správa drobných 

vodních toků a jaká změna je od 1. 1. 2011

Práce    je   doporučena k obhajobě  

Navržený klasifikační stupeň: VELMI  DOBŘE
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a
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