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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:  - 

Téma bakalářské práce :  Využití bezpilotních systémů u Hasičského záchranného sboru  

České republiky 

      

Jméno a příjmení : David Dopirák 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Bakalářská práce svým zpracováním odpovídá zadání práce. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Bakalářská práce řeší aktuální problrmatiku zaměřenou na využití nejnovějších technologií 

pro lepší a efektivnější práci jednotek HZS při zásahové činnosti. Práce má dobrou strukturu a 

jednotlivé kapitoly jsou kvalitně zpracovány. Pro návaznost jednotlivých kapitol by bylo 

vhodnější situovat kapitolu o poznatcích využití zkušeností s UAS u hasičů v zahraničí do 

přední části práce. 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

    Bakalářská práce vychází z formulovaného charakteru práce, který je uveden v jejím 

zadání. V části rešerše postrádám větší šíři poznatků o bezpilotních prostředcích a také 

poznatky a zkušenosti s užitím těchto prostředků v podmínkách blízkých zásahové činnosti 

jednotek požární ochrany, například policie a armády. Za velmi pozitivní lze hodnotit 

nejenom technický popis bezpilotních systémů, ale především část, která se zabývá 

legislativní stránkou používání bezpilotních prostředků. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    V kapitole 4.1.1 je navržen DJI Spreading Wings S900 jako nejvhodnější typ UAV pro 

využití u zásahu HZS ČR. Zde postrádám srovnání s jinými UAV, které mají podobné 

technické parametry. 

 



5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 

    Bakalářská práce přináší poznatky o nové technologii, která umožní získat různé informace 

z místa mimořádné události pro zlepšení a urychlení rozhodovacího proces při řízení zásahu, 

případně se podílet na zlepšení podmínek na místě zásahu. Práce se zabývá problematikou, 

které ještě není detailně řešena a využívaná v zásahové činnosti a praktické zkušenosti jsou 

pouze omezené. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Studijní literatura byla vhodně zvolena. Za pozitivní lze považovat také podstatný podíl 

zahraniční literatury. 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

    Bakalářská práce po stránce formální úpravy je zpracovaná v souladu s interními předpisy. 

Text je srozumitelný a na potřebné odborné a jazykové úrovni. Obrázky, grafy a tabulky mají 

požadovanou kvalitu. U některých obrázků chybí uvedení zdroje. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

    Na výstupy z bakalářské práce lze navazovat při řešení problematiky využití bezpilotních 

systémů při zásahové činnosti v podmínkách HZS. Zde je nutné si uvědomit, že rozvoj této 

technologie je velmi rychlý a zkušenosti s jejím nasazením v reálné praxi budou narůstat. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

1. Které nepříznivé okolnosti omezí nasazení bezpilotních systémů při zásazích? 

2. Jaké požadavky musí splňovat hasič, aby mohl používat a ovládat bezpilotní 

systémy v praxi při zásahové činnosti? 

 

 

10. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

 

výborně 

      

 

 

 

 

 V Ostravě   dne 18.5.2015       

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


