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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  x  
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 x  

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu    x 
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 x   

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
  x  

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:  
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Připomínky: 

• U mnoha grafů a tabulek je uvedeno příliš mnoho zdrojů. Například u tabulky 4 je 
uvedeno 15 zdrojů, přičemž z obsahu tabulky plyne, že v krajním případě stačí zdrojů 
5 (pokud informace ke každé katastrofě, uvedené v tabulce, budou čerpány z jiného 
zdroje).  

• Ve vzorcích jsou psány indexy na stejné úrovni, jako samotné veličiny např. vzorec 
(2) a další. 

• Str. 72 - to, že vyjdou shodné výsledky ještě nepotvrzuje správnost vypočítaných 
hodnot. 

 
 



Otázky: 
• Na str. 54 píšete: V tabulce 6 je zobrazena důležitost kritérií od nejdůležitějšího po 

nejméně důležité kritérium. Pořadí důležitosti kritérií se nám musí shodovat 
s pořadím, které nám vyjde při porovnávání kritérií ve Fullerově trojúhelníku (tabulka 
9) a Saatyho metodě (tabulka 18). Odkud jste vzala tabulku 6? 

• Je vzorec (3) i s vysvětlením správný? Proč v něm používáte index n? 

• Proč v tabulkách 10 - 15 neuvádíte přepočet na ? 
• Str. 72 - proč by měly uváděné metody dávat stejné výsledky?  
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