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Hodnocení práce: 

 

Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

Diplomová práce pana Bc. Netolického je obsahově velmi aktuální. V předložené 
diplomové práci je jasně stanovený cíl práce. Podle mého názoru se jej podařilo autorovi 
v práci splnit. Použitý výběr a hodnocení prvků kritické dopravní infrastruktury v předložené 
podobě dosud nebyl publikován. 
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Výsledky diplomové práce jsou využitelné v praxi. Jediný otazník je možné spatřit ve 
váhových kritériích, která jsou použita v třetí kapitole. Z odborného pohledu jsou 
zpochybnitelné kritéria pro stanovaní kritické dopravní infrastruktury v letecké dopravě.  
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Formální a jazyková stránka předložené diplomové práce je standardní, odpovíá 
ustanovením norem a předpisum. Bohužel se autor v práci nevyvaroval některých jazykových 
a formálních nepřesností, které však nesnižují celkovou úroveň práce. 
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Z metodického hlediska je diplomová práce správně členěna. Desk publishing práce je 
veľmi dobrý, vhodně jsou rozmístěny obrázky i tabulky. Formální stránka je v souladu 
s technickou normou. 
 

Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.?  NE 

Přes to chci upozornit státní zkušební komisy na třetí kapitolu, kde jsou uvedeny 
podstatné návrhové časti diplomové práce - metodika stanoveni kritické dopravní 
infrastruktury (pro silníční i železniční dopravu). 
 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Na mezinárodní a národní úrovni existují základní kritéria pro určování prvků 
kritické infrastruktury, uveďte nékterá z nich. 



2. Směrnice RADY EVROPSKÉ UNIE  2008/114/ES definovala průřezové kritéria pro 
identifikaci prvku Evropsé kritické infrastruktury. Vysvětle jak by jste aplikoval uvedená 
průřezová kritéria krajské úrovni. 
 

Práci klasifikuji stupn ěm:  Výborně minus (1-) 

 

 

V Žiline dne 3.6.2009 . 
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