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HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne: -

Téma diplomové práce: Pasportizace jezů pro zásahovou činnost .IPO v okrese
Šumperk

Jméno a příjmení: Bc. Ladislav Plechatý

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce odpovídá zadanému tématu.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Struktura diplomové práce je v souladu se zadáním. Jednotlivé kapitoly však na sebe úplně

nenavazují.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Cílem této práce bylo identifikovat a zhodnotit nebezpečné jezy na vodních tocích v okrese

Šumperk. V první části byla popsána statistika zásahů na vodě v Č:R a v okrese Šumperk. Dále
byly popsány druhy jezů a možnosti záchrany osob tonoucích se ve vodních válcích.
V následující kapitole jsou rozebrána rizika při zásahu na jezech. V navazující kapitole se
znovu popisuje všeobecná struktura jezů. Dále jsou vyjmenovány a popsány téměř všechny
J.ezv v okrese Šumperk. Další kapitola se zabývá záchrannvmi prostředkv. Následně ).e. ." .,.,1 '" ~

vybráno několik nebezpečných jezů a jsou znovu a podrobněji popsány. V závěru jsou
nastíněny vzory karet nebezpečných jezů a vyhodnocení odborné přípravy.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: J
Autor v práci neuspořádal kapitoly tak, aby na sebe navazovaly. Celkový dojem potom působí (
trochu zmatečně. Analýzu rizik bych zařadil hned za statistiku a informace o konstrukcích
jezů (kapitola 4.) bych přiřadil ke kapitole č. 6. "Určení nebezpečných jezů v okrese
,~umperk". Také kapitola 7. "prosti;edky pro zásahovou činnost" by mohla být v obecné části
a ne mezi kapitolu 6. a 8."pasporty nebezpečnych jezů ". Posloupnost údajů by byla hned
logičtější. V kapitole 6 a 8 se popisují stejné jezy. V kapitole 7 jsou vcelku zbytečně popsány
některé technické prostředky, které nejsou ve výbavě HZS OL ÚO Šumperk a navíc se
k záchranné činnosti vůbec nehodí. Naopak tu nejsou popsány prostředky, které ve výbavě
jsou. V kapitole č.9 ,,zhodnocení vybavenosti predurčenych JPO pro zásah t , jsou uvedeny
některé nepřesnosti ve výbavě.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Diplomová práce dobře monitoruje jezy v okrese Šumperk. Seskupení těchto informací

napomůže při školení a výcviku JPO určených k zásahu na těchto jezech.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Literatura a studijní materiály obsáhly řešenou problematiku.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
V textu se vyskytuje několik stylistických chyb a překlepů.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Viz bod 5.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
Autor píše na straně 29, že je potřeba zlepšit odbornou přípravu, z jakých zdrojů vyplývá.
že je příprava nedostatečná?

Na straně 54 se uvádí, že je pro záchranáře potřeba 5 --7 karabin, odkud tento údaj získal?

V kartách jednotlivých nebezpečných jezů autor uvádí odstavec regulace jezu, doporučení
VZ.
Bylo by dobré, napsat zásadní informaci o možnosti regulace dálkově (ručně) ještě před

příjezdem JPO?
Bylo by dobré, napsat zásadní informaci o šíři jezu?

IO.Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhuvujícf)
velmi dobře
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