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Téma diplomové práce:
Odborná příprava jednotek hasičských záchranných sborů podniků

Jméno a příjmení studenta (- ky): Martin Roháč

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomové práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Ano, odpovídá.

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

Diplomové práce je z hlediska struktury přehledně zpracována a jednotlivé části na sebe
navazují.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:

Předložená diplomové práce hodnotí a srovnává početní stavy, techniku a výcvik příslušníků
HZS ČR a zaměstnanců HZSP a vychází zde především ze statistik a provádění odborné
přípravy dané právním předpisem. Jsou zhodnoceny výjezdy a zásahy podle druhů události.
V diplomové práci si velmi dobře všímá rozdílů v odborné přípravě dané specifíkou
jednotlivých odvětví průmyslu a potřeb HZSP pro výcvik na polygonech. Mohlo zde být
uvedeno i srovnání praktických znalosti a dovednosti při zásahu na technologické celky mezi
různými druhy jednotek PO . Dále jsou popsána velká výcviková zařízení v Evropě, která
slouží pro výcvik hasičů a zde se inspiruje pro vybudování obdobného střediska v ČR.
V závěru práce pak podává návrh tématického zaměření odborné přípravy HZSP se
zaměřením výcviku na různých typech polygonů.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Je však velmi nereálné vybudování takového polygonu s mnoho specifickými činnostmi,
které by postihlo všechny potřeby HZSP, na území ČR. Taktéž nelze realizovat výcvik na
polygonu s výskytem NL pod tlakem , pro nepřijatelné riziko při nezvládnutí úkolů nebo
porušení OOPP cvičících hasičů. Výcvik pomocí plachet a matrací pro práci ve výškách byl
rovněž zakázán.
Student ve své práci čerpá ze statistických údajů GŘ HZS ČR , které jsou i podle slov
citovaných velitelů, velmi nepřesné a zkreslující. Jen namátkou v příloze. 2 - Početní stavy
jednotek HZSP pro MSK je uváděn celkový stav jednotky - Vítkovice a.s. (správný název
Vítkovice Reality Development s.ľ.o.) 12 zaměstnanců, to je však min. stav na směně pro
výjezd, celkový stav jednotky je 51.

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

Diplomová práce přináší nové poznatky při srovnávání specifik odborné přípravy mezi HZS
ČRqHZSP . Ukazuje potřebu praktického výcviku pro specifické činnosti, kterou vykonávají
jednotky PO v podnicích na různých druzích polygonů. Po určité odborné diskuzi by
diplomová práce mohla být využita - viz. bod 8.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Výběr a využití studijní literatury se odvíjí od tématu diplomové práce a je zaměřen
především na zákonné normy, předpisy a statistické údaje, vztahující se k uvedené
problematice.

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

Formální úprava, členění jednotlivých kapitol i jazyková stránka této práce je na velmi dobré
úrovni.

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

Praktické využití diplomové práce - pokud by obdobné výcvikové centrum bylo budováno i v
ČR - viz. projekt Školícího centra v Hradci Králové, lze pak poznatky formulované v části 9
této práce, uplatnit do konkrétních návrhů projektovaných polygonů.

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

velmi dobře

Dne 19.5.2011
Podpis oponenta

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


