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HODNOCENI BAKALARSKE PRACE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne: -

Téma bakalářské práce:

Nasazení posádek a prostředků zdravotní služby na dálnici Dl
v Moravskoslezském kraji.

Jméno a příjmení: Ing. Jana Kynclová

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Ano, práce odpovídá beze zbytku zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou praci z hlediska struktury a návaznosti
jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti?

Domnívám se, že autorka dobře vyhodnotila problematiku stanovení struktury práce a
návaznosti jednotlivých kapitol. Rozsah těchto kapitol je přiměřený, srozumitelný a
koresponduje se zadáním a celkovou filozofií práce.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:

Rozsahem nadprůměrná, obsahově široce rozebírající danou problematiku, což v konečném
důsledku vyvolává dojem nekompaktnosti. Práce nicméně splňuje kritéria poměrně kvalitního
díla s konkrétními a praktickými výstupy v rámci zadaného téma a charakteristiky práce.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Znalost řešené problematiky vč. praktických zkušeností je zřejmá. Není dostatečně vysvětlen
postup při stanovování dosažitelnosti místa ON (resp. nájezdu na dálnici), průměrné rychlosti
se evidentně liší s ohledem na charakter příjezdové komunikace.
Za podstatnou pro řešení dané problematiky považuji otázku vzdálenosti mezi jednotlivými
nájezdy - ty mají vliv mj. např. na délku kolony, která může být z časového hlediska
zásadním parametrem, zcela měnícím podmínky dostupnosti. Z tab. 10 lze tyto vzdálenosti
dovodit (z kilometráže nájezdu), nicméně autorka s tímto parametrem v podstatě nijak
nepracuje. (Kromě obecné krátké poznámky v textu)
Podmínky společného zásahu složek IZS jsou legislativně stanoveny dokumentací IZS (viz
vyhl. 328/2001 Sb.) formou katalogu souboru typových činností - tyto řeší i zásah u ON.
V návrhu postupu osádek (příjezd, ustavení, vozidel, zajištění bezpečnosti) tato důležitá
skutečnost (dostupnost "oficiálních pravidel pro postup") není nijak zmíněna.

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

Práce poměrně široce a srozumitelně popisuje navazující postupy a souvislosti, které je
potřeba v jednotlivých případech vyhodnocovat v rámci reakce na vzniklou situaci. Tím se
stává užitečným materiálem a může být např. využita jako kvalitní součást přípravy personálu
ZZS na všech úrovních (pracovištích), bez ohledu na zařazení zaměstnance (dispečer
operačního střediska, člen výjezdové skupiny .... )

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Práce je charakteristická využitím množství studijních pramenů. Domnívám se, že studentka
věnovala velkou pozornost vyhledání a seznámení se s dostupnými materiály a jejich výběr
odpovídá řešené problematice.

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

V práci jsem zjistil jazykové i jiné drobné formální chyby. Tyto nemají zásadní vliv na
obsahovou stránku.

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

Možnost praktického využití práce byla zmíněna vb. 5 tohoto hodnocení. Pro potřeby ZZS
Moravskoslezského kraje je po úpravách prakticky využitelná, může být vodítkem pro
stanovení struktury obdobného dokumentu pro potřeby všech ZZS na území ČR.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.

Viz b. 4 tohoto hodnocení. Bez dalších připomínek a otázek.

10. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)

-VELMI DOBŘE-

Dne 16. května 2012


