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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Bakalářská práce odpovídá svým obsahem zadání v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce, případně
jejich úplnosti?
Bakalářská práce je strukturována přehledně. Kapitoly na sebe logicky navazují.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce:
Práce je orientována na snahu autora popsat a zhodnotit dosavadní využití bezpilotních prostředků
(dronů) u HZS ČR od roku 2019, tj. za poslední 3 roky v 5 krajích České republiky. Autor k tomu
využil vesměs webové zdroje na Internetu a dotazníkový průzkum u 5 osob (uživatelů dronů u HZS
ČR v 5 krajích ČR). Vyspecifikoval historický přehled užívání dronů v požární ochraně v zahraničí i
v ČR, základní technická data, provozní informace, dosavadní způsoby použití při řešení
mimořádných událostí a subjektivní názory i zkušenosti 5 uživatelů. Na tomto informačním základě
autor založil svůj názor o prospěšnosti dronů pro HZS ČR, který je prezentován v závěru práce.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Autor sestavil práci více méně z neprofesionálních informačních zdrojů, které nepostihují
problematiku v plné šíři. Práce je více orientována pro pozitivní náhled na věc. Zde velmi absentuje
například konzultace s Úřadem pro civilní letectví (ÚCL) v Praze, který je kontrolním orgánem
veškerého civilního leteckého provozu v ČR. Zde by se autor dozvěděl, že provoz dronů má nejen své
marketingově propagované výhody, ale také řadu úskalí a omezení, a to jak na poli provozním
(provozní omezení v terénu, meteorologické limity, limity výcviku operátorů, technická vybavenost
dronů atd.), tak i na poli bezpečnostním (drony objektivně ohrožují civilní i vojenský letecký provoz,
soukromí osob i bezpečnost majetku). Jedná se sice o módní trend, ale provozně a systémově
naprosto nedotažený v soukromém civilním sektoru. Práce v tomto kontextu neřeší žádný uchopitelný
problém. Pouze poskytuje subjektivní názor autora na věc, opírající se v zásadě o mainstreamové
informace z Internetu nebo marketingové informace výrobců a distributorů. Naplňuje tak spíše
charakter bakalářské práce (sběr a práce s informacemi) než diplomové práce (řešení dílčího
technického problému). Podle názoru oponenta zde chybí komplexita, hloubka i profesionalita
náhledu na problém.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší práce nové poznatky:
Práce žádné nové poznatky podle názoru oponenta nepřináší. Jedná se o vyjádření názoru založeného
na běžně dohledatelných datech a informacích.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Literatura a studijní prameny jsou sice rozsáhlé, ale neúplné. Chybí klíčové instituce jako ÚCL (Úřad
pro civilní letectví) nebo ÚZPLN (Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod).

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Formálně i stylisticky je práce na dobré úrovni s několika dílčími nedostatky (překlepy, chyby v
citacích atd.).

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Práci lze využít jako podklad k vytvoření přehledového článku na tuzemských konferencích nebo v
tuzemských popularizačních periodikách o výhodách a dosavadním využití dronů u HZS ČR. Stejně
tak ji lze doporučit začínajícím nebo budoucích uživatelům dronů u HZS ČR, avšak s dovětkem, že je
třeba se informovat o problematice v širším komplexu i u profesionálních institucí.



9. Celkové hodnocení práce a otázky k obhajobě:
Práce je psána spíše bakalářským způsobem, avšak za silně polehčující okolnost pro studenta lze
pokládat fakt, že zkušenosti s užíváním dronů u HZS ČR od roku 2019 jsou prakticky nulové, a vydat
se tímto směrem v zadání práce bylo značně rizikové. Student by se nesměl omezovat na prakticky
neexistující relevantní informační zdroje u HZS ČR a v mainstreamových médiích, ale musel by se
do problematiky ponořit značně profesionálnějším způsobem, aby vystihl obecné trendy, které se i v
požární ochraně dříve či později projeví, a budou muset být funkčně a systémově řešeny.
Otázky k obhajobě v tomto kontextu nemám. Není na čem je založit.
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