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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Daniel Mašín 
s názvem: Možnosti využití skupin potápěčských činností složek Ministerstva vnitra České republiky
při mimořádných událostech a krizových situacích.

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

25 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 15 

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

7 

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

33 

5. Celkový počet bodů 80 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jak budete při stávající legislativě postupovat JAKO POLICISTA - POTAPĚČ při zajišťování
předmětů a „stop“ s potenciálním obsahem CBRN látek pod vodou ? Jak a čím budete provádět
osobní dekontaminaci po takovém ponoru ?

2. Jaká jsou rizika zvyšování obsahu kyslíku ( na úkor dusíku ) v dýchací směsi ?

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské 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 komentář  

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



Komentář

Bakalářská práce má aktuální téma, práce specializovaných potápěčských skupin je často ve
 stínu hodnocení jiných složek HZS i PČR i když je velmi náročná a riziková .
Student se zaměřil zejména  ( v souladu se zadáním) na popis současného stavu předpisů a legislativy u
PČR a HZS .
V práci  postrádám jeho vlastní názor ( jako dlouholetého výkonného policejního  potapěče) a STANOVENÍ
DOPORUČENÍ PRO PRAXI  ,  které bylo rovněž  plánováno v zadání práce - i když chápu , že je úprava
legislativy a další možné změny mimo jeho současné možnosti .) Ekonomický faktor, který je v rovněž
rozhodující složkou pro úroveň technického a personálního zajištění  potapěčských skupin však není
složkou jedinou , která může výrazně ovlivňovat časovou dostupnost a odbornou úroveň práce specialistů a
jejich kooperaci na území ČR .
       

Jméno a příjmení: MUDr. Stanislav Brádka, Ph.D.
Organizace: Státní úřad jaderné chemické a biologické ochrany, v.v.i.
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