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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Fricová Jméno: Jana Osobní číslo: 473904
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Civilní nouzové plánování

Název práce:
Optimalizace procesů krajského operačního a informačního střediska hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje a jednotek požární ochrany Středočeského
kraje při zvýšeném operačním řízení

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30 bodů)*

25

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 20

3. Formální náležitosti a úprava obsahu diplomové práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10 bodů)*

7

4. Rozsah  realizačních  prací,  aplikovaných  vědomostí  a  znalostí,  úroveň  metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40 bodů)*

37

5. Celkový počet bodů 89

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Na straně 57 je v jedné otázce naznačeno, že při větším počtu událostí je na KOPIS špatná organizace práce a v
následující otázce je pak vyjádřen přínos správného rozvržení funkcí mezi operativci. Na první pohled se toto může
jevit jako rozpor, ale nemusí tomu tak být. Můžete toto objasnit a vysvětlit např. na konkrétních příkladech?

2. 

3. 
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ X ❏ ❏ ❏ ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Bakalářská práce podrobně a fundovaně popisuje řešenou problematiku na KOPIS, zejména pak postup při příjmu
většího počtu událostí.
Práce svým obsahem splňuje zadání. Mohlo by se diskutovat, jestli navrženými check listy čili kontrolními seznamy,
byl naplněn bod metodických listů v zadání práce, ale nejspíše to bylo takto míněno.
V práci jsou některé formální nedostatky, včetně např. i zanechání komentářů či revizí na některých stránkách, nebo
resp. to takto vypadá z ponechaných linií na levé straně stránky. Tyto nedostatky významně nesnižují kvalitu práce.

Jméno a příjmení: RNDr. Tomáš Holec
Organizace: HZS Středočeský kraj
Kontaktní adresa: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
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