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Na základě rozboru monitoringu denního tisku analyzovat průběh událostí 
kolem výbuchu muničního skladu ve Vrběticích z pohledu účastníků 
události (místní samosprávy, krajského úřadu, vlády ČR, složek 
integrovaného záchranného systému, Ministerstva obrany, vlastníka a 
nájemce areálu) a popis rolí a vztahů mezi aktéry událostí ve Vrběticích. 

Vedoucí diplomové práce Ing. Bohuslav PERNICA, Ph.D. 
 

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: x 
 

Připomínky a otázky k obhajobě: Srovnáním mimořádných událostí v muničním skladu ve 
Vrběticích s obdobnou událostí ve slovenských Novákoch docházíte k závěru, že slovenská 
vláda lépe zvládla krizový management výbuchu munice, než tomu bylo v případě české 
vlády. Pokuste se blíže vysvětlit, jaké faktory mohly být příčinou tohoto rozdílu, vždyť 
uvážíme-li časový rozdíl mezi oběma událostmi, mohli se čeští politici z případu dostatečně 
poučit. 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
 

Navržený klasifikační stupeň: výborně 
Do rámečku vypsat hodnocení: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře, nevyhověl/a. 
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