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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce svým zpracováním a obsahem odpovídá zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Struktura diplomové práce odpovídá zadanému tématu a stanoveným cílům a jednotlivé

části na sebe logicky navazují.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Autor v práci popisuje problematiku využití vybraných jednotek HZSP. Zabývá se historií

vývoje HZSP, legislativními podmínkami pro zřízení a zařazení HZSP. V kapitole 5. se
zabývá statistikou zásahů jednotlivých podniků vareálu i mimo něj, vybavení jednotek
technickými a spojovými prostředky a mobilní technikou. Každá z vybraných jednotek dále
vyplnila rozeslaný dotazník, který autor následně vyhodnotil. Cílem práce bylo zjištění u
vybraných jednotek HZSP, zda a za jakých okolností jednotky spolupracují s HZS krajů, při
řešení mimořádných událostí mimo areál podniku, toto autor naplnil v kapitole 5. u schrnutí
každé jednotky.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Z pohledu vypovídající hodnoty spatřuji v práci nedostatek, že počet oslovených jednotek

(9) je poměrně malý z celkového počtu 240 jednotek HZSP na území ČR k datu 31. 12. 2010.
A dále je ke škodě, že autor práce se nezabýval srovnáním se zahraničím (Slovenska, Polsko,
Rakousko, atd.). Porovnáním se zahraničím by byla zřejmá úroveň vyhodnocovaných
jednotek.



5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Hlavní přínos práce lze spatřovat v tom, že práce poukazuje na němé nedostatky ve

vědomostech hasičů, kteří odpovídali na test. To by samozřejmě mělo byt užitečným
podkladem pro velitele jednotek.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Výběr studijních pramenů je co do rozsahu i zaměření odpovídající zadanému tématu

diplomové práce a jejich použití bylo zaměřeno na splnění stanovených cílů.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Po jazykové stránce je páce dobrá. Po formální stránce má práce nedostatek v tom, že

kapitola 9. nezačíná na nové stránce a rozdělil b\ch jí na dvě části. Do první bych uvedl
seznam příloh a do druhé seznam obr., grafů a tabulek. Dále pro lepší přehlednost bych
označení tabulek, grafů uvedl nad ně a sjednotil formátování.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Práce je zvolena na velmi zajímavé téma, ale pro další použití by bylo vhodné ji dále

rozpracovat a stávající chyby odstranit.

9. Připomínky a otázky k obhajobě:
a) Aby diplomant vysvětlil rozdíl mezi DR 1+5, 1+3 a 5+1. 3+1, jak sám druhou variantu
uvádí?
b) Proč vyplňovaný dotazník nebyl více rozpracován? Rozčlenění do souboru otázek je
vhodné ale otázek v těchto souborech mohlo být více.
c) Proč se nezabýval srovnáním s JHZSP v zahraničí?

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

Dne 14.5.2011

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


