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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Milan Houdek 
s názvem: Postup jednotlivých složek IZS při dopravní nehodě s únikem nebezpečných látek

Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

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

26 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 17 

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)* 

30 

5. Celkový počet bodů 81 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaký z popsaných způsobů označení nebezpečných látek na vozidlech hodnotíte z pohledu
zasahujících složek IZS jako nejvhodnější a proč?

2. Stručně popište systém předurčenosti jednotek požární ochrany na zásahy s přítomností
nebezpečných látek a na modelové situace uvedené v diplomové práci aplikujte.

3. Na základě získaných poznatků navrhněte způsob vzdělávání z oblasti nebezpečných látek pro
jednotlivé věkové kategorie obyvatelstva.

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 při zpracování diplomové práce prokázal samostatnost a vysoké pracovní nasazení při řešení
dílčích úkolů. Shrnutí a popis aktuálního stavu vyžadoval vyvinutí iniciativy i ve vztahu k lidem, kteří jsou v
daných oblastech odborníky.
Cíl diplomové práce, a to navržení opatření pro zlepšení praktických činností složek IZS v místě společného
zásahu, byl na základě podrobného rozboru modelové situace naplněn. Student poukazuje na jednoznačně
slabá místa a navrhuje ve vztahu ke složkám IZS opatření, která lze aplikovat nejen v teoretické rovině v
případě např. školení, ale i v oblasti ochrany zdraví zasahujících či komunikace v místě zásahu.
Dalším cílem bylo zjištění obecného povědomí obyvatelstva při mimořádných událostech s výskytem
nebezpečných látek a navržení zlepšení poskytování a dostupnosti informací. Jako vstupní zdroj zjištění byl
zvolen formát dotazníkového šetření.
Student postupoval systematicky od shrnutí současného stavu v dané oblasti na základě dostupných zdrojů
až po návrhy opatření. K tomu vhodně využil formátování textu, tabulek a grafů. Na základě rešerše a
komparace údajů lze konstatovat, že zadání práce a dílčí cíle byly naplněny.      

Jméno a příjmení: kpt. Ing. Petra Najmanová
Organizace: Ministerstvo vnitra-GŘ HZS ČR
Kontaktní adresa: Kloknerova 26 14801, Praha 414
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