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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Tato práce odpovídá v plném rozsahu zadání uvedenému v její úvodní části.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti
jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti?

Struktura diplomové práce má logickou a systematickou stavbu a velmi vhodně navazuje na
bakalářskou práci hodnoceného studenta.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Diplomová práce se ve stručnosti zabývá popisem dekontaminačních technologií,
vyhodnocením potencionálních nebezpečí u jednotlivých technologických celků a následně
zpracováním taktických postupů při zásazích na výše uvedené technologie.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Vhodná by byla zmínka o možnostech využití složek IZS v okolním regionu v případě, kdy
rozsah eventuální MU by přesáhl ochranné kapacity SaP jednotky HZSP Spolana a.s ..

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky:
Převážná část nových poznatků a doporučení je obsažena v kapitole 6 "Taktické postupy při
zásazích", kde byly aplikovány specifické poznatky, které nejsou ve standardní dokumentaci
PO uvedeny.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
V seznamu literatury jsou správně uvedeny a využity prakticky všechny dostupné informační
zdroje k dané problematice. Z internetu byly využity pouze zdroje specifikující ochranné
prostředky využívané při činnostech v dané technologii.



7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Formální zpracování diplomové práce splňuje podmínky předepsaných standardů. Po stránce
jazykových úprav jsou zde jen drobné překlepy, které však nesnižují zásadním způsobem
věcnou kvalitu práce.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití) ?
Doporučuji práci využít jako zdroje k vypracování taktických postupů určených pro jednotku
PO HZSP Spolana a.s. a dále poskytnout tuto práci na GŘ HZS ČR k zapracování do souboru
standardních taktických postupů jednotek HZS ČR. S ohledem na unikátnost celé záležitosti,
by bylo vhodné prezentovat výsledky této práce i formou článku v odborné literatuře.

9. Připomínky a otázky k obhajobě:
Jaká je realita dalšího využití technologie uplatněné v rámci asanace Spolany?
Jaké možnosti odborné přípravy by diplomant využil při výcviku příslušníků jednotky PO
v použití kyslíkových dýchacích přístrojů za reálné možnosti dlouhodobého zásahu při dané
MU?

10. Práci hodnotím (zde uveďte hodnocení diplomové práce - výborně, velmi dobře,
dobře, nevyhovující):

S ohledem na velmi kvalitní zpracování řešení likvidace MU u nestandardní a unikátní
technologie likvidace NL, hodnotím tuto práci klasifikačním stupněm "výborně".

Dne, 13. května 2011

Podpis oponenta:

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé rozvést ve zvláštní příloze.


