
Hodnocení struktury a obsahu práce: hodnoceno stupněm VÝBORNĚ

Cíl práce je stanoven a naplněn v souladu s názvem a zásadami 

pro zpracování práce:

Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují:

Rozsah práce odpovídá stupni odborné práce a zpracovávanému 

tématu:

Hodnocení práce se zdroji: hodnoceno stupněm VÝBORNĚ

Student využíval dostatečné množství informačních zdrojů 

vztahujících se k tématu:

Student prokázal schopnost pracovat s použitými informačními 

zdroji:

Hodnocení postupu řešení a dosažených výsledků: hodnoceno stupněm VÝBORNĚ

Student zvolil vhodný postup řešení k naplnění cíle:

Student v práci používal správnou odbornou terminologii 

vycházející z řešené oblasti:

Hodnocení dalšího využití náplně a výsledků práce:*

Formální úprava práce: hodnoceno stupněm VÝBORNĚ

Po formální stránce práce odpovídá požadavkům na odbornou 

práci:

Práce je vhodně dopněna obrázky, tabulkami a přílohami:

V práci se vyskytují gramatické chyby:

Poznámky k hodnocení 

Otázky k obhajobě

Datum: 29.05.2015 Podpis:

Na základě výše uvedeného hodnocení závěrečnou práci k obhajobě

 Vhodná a vyvážená štruktúra DP umožnila diplomantke splniť vytýčený ciel. Po dôkladnej a relatívne podrobnej analýze súčasného stavu 

skúmanej problematiky diplomantka identifikovala výskumný problém na základe ktorého má správne formulovaný cieľ záverečnej práce. 

Kladne hodnotím podrobné spracovanie kriterií hodnotenia kontinuity činnosti. Práca je využiteľná v aplikačnej praxi. Predložená práca 

spĺňa požiadavky kladené na tento typ prác a odporúčam ju k obhajobe.

1.   Uveďte a popíšte kľúčové prvky kontinuity činnosti SŽDC.  2. Uveďte rozdiel medzi manažérstvom kontinuity činnosti a predchádzaním 

závažným haváriám v priemyselných odvetviach. 3. Systém manažérstva kontinuity činnosti (BCMS) je jedným z bezpečnostných prvkov 

integrovaného manažérskeho systému. Aké ďalšie manažérske systémy by ste do IMS zaradili?

Posudek oponenta diplomové práce
Název práce: Hodnocení klíčových činností kontinuity Správy železniční dopravní cesty, státní 

organizace za krizových situací

Autor práce: Bc. Dana Rozová

*u prakticky zaměřených prací se hodnotí využitelnost pro praxi, u teoreticky zaměřených prací se hodnotí možnost aplikace teorie v praxi nebo jako 

základ pro další zpracování

Oponent: Ing. Zdeněk Jadrný, PhD., FBI ŽU Žilina

Josef Reitšpís
Odtlačok


