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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce odpovídá svým obsahem zadání, které je uvedeno jako cíl práce. Za

hlavní oblast řešení autor označil především tzv. záchranný plán a návrh značení
traumatologických bodů na území KRNAP pro orientaci návštěvníků parku v případě, že je
postihne mimořádná událost. Autor se věnuje ve smyslu zadání analýze požárního nebezpečí
na území KRNAP a vzniku jiných mimořádných událostí na podkladě statistiky některých
složek IZS , především horské služby.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Diplomová práce z hlediska struktury odpovídá cílům uvedené v zadání, které jsou logicky

uspořádány v kontextu názvu práce, a tedy práce je i dobře koncipována. Jednotlivým cílům
práce se diplomant věnoval pečlivě, snažil se proniknout do podstaty problémů a analyzovat
na podkladě zjištěného stavu problémové oblasti. Analýza stavu není povrchní, jsou
zohledněny jak právní i jiné předpisy vztahující k analyzované problematice. Jako
systémovou chybu vidím v tom, že není vždy k výsledku analýzy či zjištění navrženo jasnější,
než obecné řešení s konkrétním označením jeho nositele. Je přeci zřejmé, že řadu povinností,
zejména ve vtahu k vodním zdrojům, komunikacím má Správa KRNAP ve vztahu k zákonu o
požární ochraně.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Celkem oceňuji poctivost autora v analytické části práce i snaze o vytvoření dokumentu

pro složky IZS tzv. záchranného plánu a vytvoření systému označování tzv.
Traumatologických bodů. Myslím ovšem, že každá část analýzy musí mít i k návrhu na řešení
stanovenou odpovědnost za řešení. V této části se diplomant měl více opírat zákony a



aplikovat uvedená zjištění (nedostatečné komunikace, vodní zdroje) také více z hlediska
nápravy stavu u uživatele a správce KRNAP, což je Správa KRNAP, jako právnická osoba se
všemi povinnosti, které v dané oblasti a zjištěných nedostatků má.

Jak jsem uvedl, autor se zaměřil na tzv. traumatologické body, které mají pomoci
návštěvníkům parku s orientací v daném území a napomoci lokalizaci osoby ve vztahu
k činnosti operačních středisek základních složek IZS . Zde bych práci diplomanta ocenil.

Ovšem nezdá se mi idea tzv. Záchranného plánu KRNAP. Co to z hlediska právních
předpisů vlastně je? Kdo ho má zpracovávat? Myslím, že další dokumentace v oblasti požární
ochrany a IZS není třeba. Už v úvodu na str. 2 autor hovoří o záchranném plánu jako o
hlavním cíli práce a hned argumentuje s požárem na území KRNAP. V kontextu zjištěných
podmínek pro záchranné práce, zejména v 1. a 2. Zóně KRNAP jde přeci o tzv. složité
podmínky pro zásah jednotek požární ochrany a Správa KRNAP by měla mít dokumentaci
zdolávání požárů v podobě operativního plánu (viz vyhláška o požární prevenci). Jestli budou
v operativním plánu kromě komunikací, vodních zdrojů zakresleny i traumatologické body
bude jen dobře. Správa NP a CHKO Šumava, uváděná jako argument k záchrannému plánu
má naopak uloženo zpracovat a předložit operativní plán území NP Šumava a ten doložit
operativně taktickou studií, ze které vyplývá strategie řešení požárního zásahu i jiných
mimořádných událostí. Celkem nemíním diplomanta odsuzovat za myšlenku na něco jiného a
nového, ale v prvé řadě měl analyzovat možnosti stávající a zavedené dokumentace.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Domnívám se, že z hlediska požárního nebezpečí by práci prospělo doplnění tabulky

SaP jednotek SDH obcí s technikou. Řešení varianty požáru s výpočtem dostatečnosti sil a
prostředků, které dává požární poplachový plán kraje.

V práci jsou drobné chyby, např. str. 31 - kontrola nemohla být v srpnu 2011; str. 27 -
graf dokumentující činnost horské služby na území KRNAP by zasluhoval popis os.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Nový návrh je zejména v části týkající se traumatologických bodů, ovšem pokud by se

aplikoval do operativního plánu KRNAP zpracovávaného zejména Správou KRNAP.

6. Jakáje charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Výběr odpovídá zadání práce, jde o původní práci na specifikou část území ČR, použité

zdroje literatury jsou odpovídající.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Musím ocenit velice dobrou grafickou úroveň práce, její čtivo st a nepochybně i snahu

vytvořit jako součást práce dokument, který by zejména složkám IZS pomohl při jejích
zásazích.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Domnívám diplomovou práci využít lze, zejména pokud Správa KRNAP zpracuje

optativně taktickou studii s ohledem na složité podmínky pro zdolávání požáru v zóně 1. a 2.
území a vypracuje na podkladě navrženého plánu Operativní plán KRNAP, zavede systém



traumatologických bodů jak v terénu KRNAP, tak do informačního systému TeTV 112, jak
se to stalo v NP Šumava ve spolupráci s HZS ČR.

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

Velmi dobře

Dne 16. května 2011


