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Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

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

29 

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)* 

9 

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

39 

5. Celkový počet bodů 95 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jakým způsobem by se daly výsledky vaší práce uvést do praxe?

2. Existují situace, kdy by se navrhovaný postup nedal použít?

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

Cílem diplomové práce bylo objasnění problematiky možnosti záchrany života příslušníky HZS u osob, které
se dostaly do kontaktu s neznámou nebezpečnou látkou.
Autor rozvrhl práci do několika logických celků. V teoretické části pomocí SWOT analýzy podrobně
zhodnotil současný stav řešení zásahu na neznámou nebezpečnou látku.
V praktické části se věnoval rozboru experimentů, které byly v dané oblasti prováděny a kterých se autor
osobně zúčastnil jako člen týmu. Získaná data poskytla přehledné výsledky, na jejichž základě autor navrhl
nejoptimálnější postup při záchraně osob zasažených neznámou nebezpečnou látkou. Správnost
navrhovaného postupu ověřil SWOT analýzou.
Diplomová práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Navrhovaný postup by mohl být prakticky využíván
u Hasičského záchranného sboru České republiky.
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