
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: +420 224 359 973, www.fbmi.cvut.cz

POSUDEK VEDOUCÍHO
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. Přístup  studenta  k  řešení  úkolu  (připravenost,  iniciativa,  pracovní  morálka  a  samostatnost
studenta). (0 – 30)*

28

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 18

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)*

8

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

38

5. Celkový počet bodů 92

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Pokud byste v součástem systému mohla změnit jednu věc bez ohledu na okolnosti, jaká by to byla a proč?

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

Diplomová  práce  s  názvem  Optimalizace  procesů  krajského  operačního  a  informačního  střediska  hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje a jednotek požární ochrany Středočeského kraje při zvýšeném operačním
řízení sepsaná Bc. Janou Fricovou splňuje všechny náležitosti nutné k úspěšné obhajobě závěrečné práce. Studentka
v práci projevila hluboký zájem o problematiku a je jasně patrné, že je s problematikou spojena i profesně. Z
formálního  hlediska  lze  vytknout  několik  grafických  nedokonalostí,  které  byly  patrně  způsobeny  hektickým
dopisováním práce. Studentka však pracovala po celou dobu studia a prokázala značnou míru samostatnosti. S
přehledem zvládla použít všechny vědecké metody a efektivně s nimi plnit cíle práce. Největším benefitem práce je
jasný prostup do praxe. Práce byla sepisována za konkrétním účelem - zlepšení práce Krajského operačního a
střediska (KOPIS) při zvýšené operační zátěži. Cíle práce byly splněny a přinesli konkrétní doporučení pro příslušníky
KOPIS i velitele jednotek požární ochrany. Práci hodnotím stupněm A a doporučuji ji k obhajobě.

Jméno a příjmení: Ing. Roman Říha
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