VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
katedra:

KPO

jméno oponenta:

Ing. Martin Trčka, Ph.D.

akademický rok:

201012011

HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne:

-

Téma diplomové práce:
Informační podpora velitele zásahu při činnostech v terénu

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Ing. Martin Herynk

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
ANO

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

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Diplomant se v práci snaží zaměřit na získání informací, které bude možné využít pro
budoucí zkvalitnění přenosu informační podpory VZ přímo do místa mimořádné události
v reálném čase. Toto je provedeno formou studie materiálů z Anglie, Irska, a dále v tuzemsku
na základě zpracovaného dotazníku rozeslaného respondentům.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
• Str. 7: Popis rozdělení druhu informací pro VZ se v textu ztrácí, souvětí jsou pro
•

•

technický jazyk dlouhá. Proto by bylo vhodnější grafické zpracování.
Cf. 3.1.2 DZP: špatně definovány podmínky pro nutnost vypracování dokumentace
zdolávání požáru.
Č. 3.1.3 Tabulky chemických látek: Pravděpodobněje použita špatná terminologie,
jedná se o registr NL.
4.6 Vyhodnocení kapitoly: Z textu celé kapitoly není možné jakékoli hodnocení,
chybí porovnání jednotlivých údajů, či kvalitativní srovnání.
ci 5.4: Použita nesprávná terminologie operační režim

• ci
•

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová

•

Práce neprináši

práce nové poznatky?

nové poznatky

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
• Rešerše: Nekoresponduje se záměrem práce, čili není možné na jejím základě říci,
v jakém rozpracování je současný stav poznání.

7. Hodnocení

formální

stránky (jazyková

Práce je v některých místech psána v 1. osobě.

•

8. Jaký je způsob využití práce (publikace,

•

stránka, formální zpracování):

praktické

využití)?

Práci lze využít pro omezené studijní účely v oblasti přenosu dat.

9. Připomínky

•
•
•

a otázky k obhajobě.
Str. 9, či 3.2.1: Vysvětlete použitý termín" superúsek dálnice
Či 6.4.4: Vysvětlete pojmy" malá a velká data

CI.

CI

Vysvětlete, jak byly vybrány a sestaveny otázky do dotazníkového formuláře.

1O.Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení

diplomové

práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)

DOBŘE

Dne

14.5.12
Podpis oponenta

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé

body rozvést ve zvláštní příloze.

