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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Dufala Jméno: Jan Osobní číslo: 456687
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací
Název práce: Analýza dekontaminačních prostředků vybraných záchranných složek

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

30

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

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

10

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

38

5. Celkový počet bodů 96

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jak vhodně zvolit ochranné prostředky při dekontaminaci většího počtu osob v zařízení SDO?

2. Dekontaminace se dělí dle?

3. Jak lze chápat nutnost provedení dekontaminace?
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IV. 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 podrobný komentář

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

V. KOMENTÁŘ

Cílem bakalářské práce bylo představit aktuální stav provádění dekontaminace u složek IZS v ČR. Student Jan Dufala
v bakalářské práci přehledným způsobem představil aktuální stav technických prostředků, ochranných prostředků a
systém provádění dekontaminace u mimořádných událostí. Po celou dobu zpracování bakalářské práce, měl velmi
aktivní přístup k řešené problematice a kladně přistupoval k navrhovaným úpravám předmětné bakalářské práce.
Ochotně se zúčastnil dohodnutých schůzek s odborníky z řad HZS ČR a armády ČR se zaměřením na chemické
činnosti a to zejména v oblasti dekontaminace osob a dekontaminace techniky. Výstupy z těchto jednání vhodně
zapracoval do bakalářské práce, které dělají tuto práci odborně zajímavou a přínosnou. Bakalářskou práci lze dále
rozvinout do podoby diplomové práce a to zejména v oblasti moderních technologií, které lze implementovat do
dekontaminačních  činností,  z  hlediska  nových  dekontaminačních  zařízení  (SDO  4)  a  především  v  oblasti
dekontaminačních činidel.
Celkově práce působí velmi kompaktně a je patrné, že se autor problematikou zabýval pečlivě a důsledně.

Jméno a příjmení: plk. Ing. Martin Legner
Organizace: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Kontaktní adresa: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
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