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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
 
    Ano, diplomová práce odpovídá zadání. 
 
2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
 
          Práce v tomto ohledu vyhovuje zadání. Jednotlivé části a kapitoly na sebe plynule 
navazují. 
 
3. Základní zhodnocení diplomové práce: 
 
    Diplomová práce se svým obsahem zaměřuje na zhodnocení možností nasazení jednotek 
sboru dobrovolných hasičů rozmístěných na území územního odboru Plzeň při událostech 
většího rozsahu. Objem zpracovaných vstupních dat a materiálu je vzhledem k určenému 
tématu práce velmi obsáhlý a pro autorku diplomové práce musel být velmi náročný.  
   V úvodní části práce jsou základní informace o systému zajištění požární ochrany, plošném 
pokrytí v návaznosti na vybavenost a předurčenost jednotek PO. Na úvodní část navazují 
informace o řešeném území HZS Plzeňského kraje územního odboru Plzeň z pohledu 
plošného pokrytí a požárního poplachového plánu Plzeňského kraje. Přehledným způsobem 
jsou pak rozebrány jednotlivé územní celky obcí s rozšířenou působností v daném území ÚO 
Plzeň s grafickým doplněním rozmístění jednotlivých jednotek SDH obcí dle jejich kategorií. 
  V další části diplomové práce je zpracována statistika zásahové činnosti v období 2006 až 
2011 po jednotlivých okresech a následně i po kategoriích jednotek SDH obcí. Dále je zde 
doplněn rozbor a zhodnocení vytíženosti jednotek SDH obcí v daných okresech dle typu 
mimořádných události v sledovaném období. 
  V následující kapitole se autorka zaměřuje na definici mimořádné události většího rozsahu 
z pohledu zpracování své diplomové práce. Dle mého názoru zvolila vhodné řešení v podobě 



kompromisu nasazení 7 jednotek PO dle požárního poplachového plánu včetně zohlednění 
násobných událostí a také z pohledu nasazených jednotek SDH obcí dle stupňů poplachu IZS. 
Kapitola je doplněna o statistiku těchto události v sledovaném období. 
    Dále je v práci využita analýza rizik HZS Plzeňského kraje se specifikací rizikových 
faktorů jednotlivých ORP na území ÚO Plzeň. Zde oceňuji, že se zde objevují aktuální 
informace i stacionárních rizicích a o množství skladovaných nebezpečných látkách. 
   V hlavní části diplomové práce autorka stanovila kriteria a provedla kriteriální analýzu 
výběru jednotek SDH obcí z pohledu jejich dislokace, vybavenosti a využitelnost u různých 
typů událostí (povodňové stavy, požár a dopravní nehoda). Vše s vazbou na zpracovanou 
analýzu rizik a statistiku sledovaných událostí. Následuje zhodnocení vybavenosti současného 
stavu jednotek SDH obcí technikou a technickými prostředky. Tato část práce je ve velké míře 
závislá na aktualizaci vstupních dat, které měla autorka k dispozici.   
  Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout dovybavení jednotek SDH obcí při 
událostech většího rozsahu a zvýšit možnosti jejich využití. V závěrečné části autorka 
navrhuje u konkrétních jednotek PO dovybavení vybranými technickými prostředky, které 
doplňuje u určitých typů prostředků i o náklady spojené s jejich pořízením, obměnou a 
vlastním provozem. Zároveň jsou v práci popsány aktuální možnosti financování tohoto typu  
vybavení a to jak z dotačních titulů Ministerstva vnitra, Plzeňského kraje, popřípadě zapojení 
soukromých subjektů (nový návrh zákona o pojišťovnictví) do financování JPO apod..  
  Práce je svým obsahem velmi rozsáhlá, vzhledem k počtu jednotek na tomto území (309 
jednotek SDH obcí). Podává podrobné informace o úrovni technického vybavení vybraných 
jednotek rozmístěných na území HZS Plzeňského kraje ÚO Plzeň. Zároveň autorka na 
základě získaných informací a provedené kriterialní analýze navrhuje  efektivní dovybavení 
vybraných jednotek. Bohužel tyto výstupy mohou byt částečně zkresleny neaktuálností 
vstupních dat, která jsou vázaná na pravidelnou aktualizací ze strany zřizovatelů. I přesto jsem 
přesvědčen, že diplomová práce najde své uplatnění a poslouží HZS Plzeňského kraje ÚO 
Plzeň a zřizovatelům dotčených jednotek SDH při nákupu technického vybavení a směřování 
finančních prostředků na fungování dobrovolných jednotek PO.  
 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
     
    Bez připomínek. 
     
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 
     
    Práce provedla poměrně přesnou analýzu vybavenosti vybraných jednotek SDH obcí 
dislokovaných na území ÚO Plzeň. Na těchto výstupech lze dobře stavět při dovybavování 
těchto jednotek SDH a ve směřování dotačních finančních prostředků od státu i z Plzeňského 
kraje.  
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
 
    Autorka dostatečně využila dostupných pramenů. 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
 
     Zpracování práce je zdařilé, po formální stránce jsem neshledal žádné významné 
nepřesnosti.  
 
 



8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
 
    Jsem přesvědčen, že výstupní informace této práce bude možné využít při dovybavování 
jednotek SDH obcí. Výsledky lze využít jak pro samotné zřizovatele jednotek, tak v případě 
neinvestičních dotačních programu i pro HZS Plzeňského kraje a Plzeňský kraj při uvolňování 
prostředku pro jednotlivé jednotky PO.  
 
9. Připomínky a otázky k obhajobě. 
 

Bez připomínek a otázek. 
 
10.Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
    
       Výborně 
 
    Dne 16.5.2013   
     Podpis oponenta 
 
 


