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jméno zpracovatele

téma práce

: Bc. Jana MARGHOLDOV Á

vedoucí diplomové práce

: Návrh plošného pokrytí statutárního města Brna
jednotkami požární ochrany

: Ing. Petr Oháňka

1. Jak diplomant splnil požadavky a cíl diplomového úkolu.
Obsah diplomové práce odpovídá zadání.
Autorka zhodnotila současně platné plošné pokrytí města Brna jednotkami požární
ochrany. Zmapovala všechny stanice HZS JmK dislokované na území města.
Zrekapitulovala jednotlivé typy předurčeností k provádění zásahů, které jsou pro tyto
stanice stanoveny vnitřními předpisy HZS ČR.
Zpracovala nový návrh plošného pokrytí města Brna.
Navrhla zrušit dvě stávající požární stanice a nahradit je dvěma novými, které by
svým umístěním a technickým provedením umožnily provést přesun techniky
a předurčeností k provádění zásahů tak, aby nebyly všechny soustředěny na
jedné stanici jako doposud. Práce popisuje finanční náklady na provoz stávajících
požárních stanic a odhad částek potřebných na zřízení stanic nových.
Přílohy obsahují přesné stanovení dojezdových časů, stávajících i nově navrhovaných
požárních stanic, do jednotlivých katastrálních území.
V závěru zpracovatelka shrnula své poznatky, které nashromáždila při zpracování
diplomové práce a navrhla nový požární poplachový plán pro město Brno.
Proto nemám k obsahu diplomové práce zásadních připomínek.

2. Jak dalece postupoval při vypracování své diplomové práce samostatně a iniciativně.

Při vypracování diplomové práce postupovala autorka zcela samostatně a iniciativně.

3. Jak diplomant aplikoval znalosti získané studiem na řešení konkrétních úkolů.
Autorka práce dobře využila jak znalostí získaných studiem na vysoké škole,
tak i poznatků, které získala studiem vnitřních předpisů HZS ČR a MV ČR.



4. Jak dovedl využít podkladů a materiálů získaných při praxi a podkladů z odborné literatury.
Do práce jsou vhodně zakomponovány poznatky, které zpracovatelka průběžně získala
v organizačním i operačním řízení na požárních stanicích ve městě Brně a na krajském
operačním a informačním středisku HZS Jihomoravského kraje (HZS JmK).
Shromážděné informace, získané v praxi, vyhodnotila a porovnala s údaji uvedenými
v doposud platných vnitřních předpisech HZS JmK.

5. Jak byl zručný při experimentálních pracích.
V práci jsou shrnuty informace a poznatky vztahující se k zadané problematice.
Experimentální práce nebyly prováděny.

6. Jak splnil Zásady pro vypracování diplomové práce.
Obsah diplomové práce je strukturován logicky.
Jednotlivé části na sebe navazují, jsou ucelené, přehledné a úplné.
Práce je vhodně doplněna fotografiemi, tabulkami, obrázky, grafy a mapami.
Formální úprava a stylistická úroveň práce je na dobré úrovni.
Po jazykové stránce i co do úrovně zpracování odpovídá diplomová práce současným
požadavkům.

7. Jaká je odborná úroveň a přínos diplomové práce.
Diplomová práce je zpracována na velmi dobré odborné úrovni.
Práci je možné využít jako podklad pro zahájení diskuze o změně plošného pokrytí
na území města Brna.

8. Připomínky a otázky k obhajobě.

Práci doporučuji k obhajobě, připomínky a otázky nemám.

navržená klasifikace VÝBORNĚ
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Ing. Petr OHANKA .


