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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

Diplomant postupoval v souladu se zadáním. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

Diplomová práce je psána přehledným způsobem, diplomant se při zpracování držel 

zadání. Kapitoly mají jasnou strukturu a vzájemně na sebe navazují. 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

  

 Diplomant nejprve ve své práci charakterizuje jednotlivé typy stanic HZS s ohledem 

na plošné pokrytí jednotkami požární ochrany. Dále provedl zhodnocení vybavení 

jednotlivých stanic vzhledem k předurčenosti jednotek na specifické činnosti. V další části 

práce podrobně rozvedl systém hodnocení příslušníků HZS s ohledem na stanovení zvláštních 

příplatků.  

 Klíčovou částí práce je zpracování statistických dat určených pro srovnání počtu 

výjezdů absolvovaných jednotlivými hasiči s ohledem na jednotlivé typy stanic. Pro vlastní 

hodnocení diplomant zvolil statistická data získaná ze stanic v Karlovarském kraji za období 

let 2007 – 2011. Nejprve vybral ze souboru dat pouze příslušníky, který vykonávali za 

sledované období službu nepřetržitě, u těchto byla stanovena celková četnost absolvovaných 

výjezdů podle jednotlivých stanic. Dále zmínil, co může ovlivnit četnost výjezdů jednotlivých 

příslušníků na stanici. Získaná data dále využil pro vlastní srovnání četnosti výjezdů 

příslušníků stanic typu „P“ a „C“. Zde je zřejmé, že skutečně absolvovaný počet výjezdů 

nekoresponduje s celkovým počtem výjezdů jednotlivých stanic. Vlastní srovnání je 

provedeno názornou formou pomocí tabulek a grafů, které hodnocená data zobrazují 

v různých vzájemných vztazích. Ze zpracovaných dat je zřejmé, že příslušníci zařazení na 

stanice typu „P“ skutečně v některých případech absolvovali větší počet výjezdů, než někteří 



hasiči zařazení na stanice typu „C“. Závěrem diplomant navrhl nový systém hodnocení 

zvláštního příplatku bez ohledu na typ stanice. Tento postup již ovšem ve své podstatě 

zohledňuje současně platný Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 47/2011, kterým se stanoví 

zařazení služebních činností do I. a II. Skupiny a výše zvláštního příplatku pro služební místa 

v HZS ČR.  

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

  

 Domnívám se, že tab. č. 19 obsahuje počty výjezdů příslušníků jednotlivých stanic a 

nikoliv počty výjezdů jednotlivých stanic.  

   

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

 

 Práce přináší nové poznatky ve srovnání počtu absolvovaných výjezdů u hasičů 

v závislosti na typu požární stanice.  

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

 K výběru studijní literatury nemám výhrady. 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

 

 Práce je psána přehledně, po formální stránce správně. Diplomová práce je po grafické 

stránce velmi dobře zpracována. Slohová kvalita práce je nadprůměrná. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

 

 Získané poznatky je možné využít pro úpravu předpisů platných pro stanovení 

zvláštních příplatků, případně ke stanovení nároků na ozdravné pobyty. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

  

  Nemám. 

 

10. Práci hodnotím:  

     

 

výborně 

      

 

 

 

    Dne 18.5.2012   

     Podpis oponenta 

 

 

 


