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HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne:
Téma bakalářské práce: Návrh optimalizace informačních systémů operačního řízení
Hasičského záchranného sboru České republiky v oblasti automatizovaného návrhu
sil a prostředků

Jméno a příjmení diplomanta (-ky): Bc. Hynek Marák

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

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Struktura bakalářské práce odpovídá zadanému tématu. Jednotlivé části práce na sebe
plynule navazují. Drobné výhrady mám k teoretické části, kde dohází k popisování všech
aktivit v rámci operačního řízení, aniž by směrovaly k zadanému cíli práce.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Diplomová práce splnila požadovaný cíl práce. Diplomant popsal poznatky a kritická místa
operačního řízení a stanovil předpoklady pro účinné operační řízení. Částečným nedostatkem
je chybějící hlubší rozbor současně využívaného
automatizovaného
návrhu SaP
v informačním systému operačního řízení u jednotlivých HZS krajů. Diplomová práce
obsahuje správně vyhodnocená vstupní data pro automatizovaný návrh SaP, návrhy řešení
automatizace (varianta 1 a 2) a možné kolize ve využívání automatizovaného návrhu. Určitým
nedostatkem práce je chybějící hlubší analýza zkoumaného stavu, především vzájemných
vazeb potřebných pro návrh optimalizace informačního systému operačního řízení.

/

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Do diplomové práce by bylo vhodné doplnit vyhodnocení poměru výjezdů techniky PO
ze základen vůči výjezdům techniky mimo stanice (kondiční jízdy, přejezd z jiné události,
atd.) ve vazbě k navrhovaným řešením.
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Diplomová práce přináší nové poznatky především ve srovnání technických
pro vybavení vozidel PO.

zařízení

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Výběr a charakteristika studijních pramenů odpovídá tématu a rozsahu diplomové práce.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Z gramatického hlediska jsou v diplomové práci nedostatky, které však nemají zásadní vliv
na obsahovou stránku této práce.
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Závěry diplomové práce jsou využitelné jako podklad pro navrhovanou optimalizaci
informačních systémů operačního řízení HZS České republiky v oblasti automatizovaného
návrhu sil a prostředků v rámci projektu "Jednotná úroveň IS OŘ a modemizace technologií
pro příjem tísňového volání".

9. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
velmi dobře
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Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.

