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obhajoba této bakalářské práce se koná dne:

Téma bakalářské práce:

Organizace a řízení zásahu při povodních v Libereckém kraji

Jméno a příjmení: Martin Ressl

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Bakaláiská práce odpovídá zadání v plném rozsahu.

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

Kapitoly na sebe navazuji od vyvoje mimorádné události, pies procesy rešeni až po samotná organizační
a operační opatienl k vylepšeni postupů u obdobných událostí v Libereckém kraji.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:

V bakalárské práci student popsal situaci pri bleskovych povodních 2010 v Libereckém kraji. Stěžejní
část práce je v popisu činností všech záchrannych složek a analýze postupů. Zásadní význam tvori
zjištěné poznatky a koncepčni návrhy k vylepšení činnosti záchrannych složek.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Bakaláiská práce splňuje požadavky a obsahuje aktuálni informace. Nemám zásadní pripominky.

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

V bakalárské práci je prehledné shrnuta činnost základních i ostatních složek lZS, a to zejména jednotek
SDH obcí. Celá událost je velmi dobie popsána z pohledu velení sektoru.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?



Student využil dostupné materiály. Část materiálů tvor! pracovní dokumentace HZS Libereckého kraje.

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

Nebyly nalezeny zásadní nedostatky.

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

Popsané poznatky slouží jako podklad pro odbornou pripravu prislušniků HZS a dalších subjektů
podílejících se na iešenl obdobných mimorádnych událostí.

9. Připomínky a otázky k obhajobě:

Kdo. jakym způsobem a na základě jaké legislativy vyhlašuje stupně povodnové aktivity? Popište
jednotlivé stupně.

Jak)!111způsobemjsou povolávány ostatní složk);lZS? Definujte pojem ostatní složka lZS?

10. Práci hodnotím: vyborně

zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)

Dne 12.5.2011

Podpis oponenta

plk. Ing. Milan Zobač

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


