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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

 
Jméno a příjmení oponenta: Ing. Martin Trčka, Ph.D. 

 
Jméno diplomanta: Bc. Jiří Vitvar 

Název práce:  

Analýza přijatých opatření na hasičských stanicích HZS MSK a rozbor zásahové činnosti JPO MSK 

v souvislosti s COVID-19 

Akademický rok: 2020-2021 

 
 
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: 

Celkově je možné konstatovat, že student splnil zadání diplomové práce. Práce je do značné míry popisná, většina 

informací je převzata z jiných zdrojů. Není možné relevantně posoudit samostatnost studenta a míru zpracování 

získaných dat, protože analýza je jedním z cílů práce. 
 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
 

• Za úvodem práce následují informace o HZS a jednotkách. Domnívám se, že není nutné s ohledem na 
zadání nutné uvádět tyto obecné informace, pokud nejsou reálně využity v souvislosti s analýzou práce; 

• Následují informace o právních předpisech a metodických postupech, nicméně ani zde není zjevný důvod 
k uvedení těchto informací. Stejně tak v kap. 4.2.1 není zřejmá vazba na řešenou problematiku a 
prováděnou analýzu; 

• V práci se nachází řada gramatických překlepů a nevhodných slovních spojení, viz bod 7; 

• Ofocené obrázky na str. 18 jsou jednoduše „hrozné“; 

• Provedená analýza v kap. 5 není vlastní analýzou, ale pouze využití statistik jiných stran. Není uveden a 
vysvětlen postup v analýze, metoda atd.; 

• Informace spojené s hodnocením dat v kap. 7 jsou pravděpodobně rovněž převzaté. 
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5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 
 
Práce představuje ucelený přehled informací o covidovém období. 
 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
 
Dobrá  
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
 
V práci se vyskytuje řada gramatických nepřesností: 

• ANOTACE… Diplomová práce se zabývá vyhodnocením výjezdové činnosti HZS MSK a finanční 
hledisko…; 

• Str. 1, úvod… Další kapitoly se budu týkat statistiky; 

• Str. 11, kap. 4… První časová bude rozebírat; 
a další. 

 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
 
Pro potřebu HZS. 
 
 
9. Připomínky a otázky k obhajobě. 
 
Bez otázek. 
 
 
10.Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

 
 
DOBŘE 
 
 
 
V Ostravě   dne 8.9.2021     __________________________ 

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


