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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Jan Sýkora, DiS. 
s názvem: Analýza možností záchrany života příslušníky HZS u osoby zasažené nespecifickou
nebezpečnou látkou
 Kritéria hodnocení diplomové práce P o č e t

bodů 

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

30 

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

9 

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

40 

5. Celkový počet bodů 97 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Můžete blíže vysvětlit Vaše tvrzení: z analýzy vyplývá, že zásah na nebezpečnou látku je velmi
dobře připraven na výskyt velkého počtu raněných, ale již méně na přítomnost zasažených
jednotlivců neschopných samostatně prostor opustit.

2. 

3. 

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 komentář  

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



Komentář

Student zpracoval velice aktuální téma, které se týká problematiky dekontaminace osob realizované
prvosledovou JPO o síle družstva 1 + 3.
Plánované cíle diplomové práce byly naplněny. Autor práce zvolil k jejich naplnění adekvátní metody,
správně je vyhodnotil a učinil z nich relevantní závěry.
V některých částech textu je uvedena nepřesná terminologie (např. strana 8, záchranná zdravotní služba,
chemický oblek místo protichemický). Jedná se ale o drobné formální nedostatky, které jsou vyváženy
kvalitou a praktickými výstupy diplomové práce.
Z práce je patrné, že se student danému tématu intenzivně věnoval, realizoval celou řadu experimentů, ze
kterých vyvodil relevantní závěry a doporučení. Práce přináší praktické výsledky, které jsou použitelné v
rámci činnosti JPO při zajištění dekontaminace omezeného počtu osob. 

Závěr:
Práce splňuje základní požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě.
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