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Zás ady pro vypracování :

Cílpráce:
_ Využití jednotek HZS podniků pro zásahy mimo oblast jejich standardní působnosti.
- Zjistit a porovnat úroveň odborných znalostí členů FZS podniků.
- ověření kompatibilnosti techniclqých prostředků jednotek HZS podniků aHZS'

Charakteristika práce:

Práce se bude zab;ývat možnostmi využití jednotek I{ZS podniků pro události mimo objekt areálu
jejich podniků. Bude řešit, zda aza ja\ých podmínek jiŽtaková spolupráce s HZS funguje, popřípadě
navrhne podmínky a moŽnosti rozšíření této spolupráce.

Součástí práce bude ověření odborných znalostí členů jednotek řZS podniků, jejich srovnání
a návrh pro následná školení a cviěení pro širší vytržití těchto jednotek.

Práce bude řešit také kompatibilnost technic[ých prostředků používaných u jednotek HZS podniků
s HZS' především za účelem ověření možnosti kooperace na místě zásahu.
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Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování neŤejněné na weboých
stránkách fakulty.
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