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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Kohoutová Jméno: Klára Osobní číslo: 469787
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací

Název práce: Připravenost integrovaného záchranného systému na mimořádné události spojené s
výskytem CBRN látek

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

15

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 14

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

8

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

20

5. Celkový počet bodů 57

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Blíže rozeberte tvrzení uvedené ve vaší práci: ve srovnání s dalšími zbraněmi hromadného ničení je dostupnost
biologických agens snadná.

2. Co myslíte tvrzením, že DETEHIT a CALID-3 jsou součástí CHP-71.

3. Vysvětlete pojem binární chemické zbraně.
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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

Studentka zpracovala téma, které se zabývá problematikou připravenosti IZS na řešení událostí s možným výskytem
CBRN látek se zaměřením na Hasičský záchranný sbor České republiky a poskytovatele zdravotnické záchranné
služby.
Slovesná stránka práce vykazuje některé nedostatky. V práci  jsou nepřesně uvedené některé právní předpisy,
například zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a
toxinových zbraní  a o změně živnostenského zákona, ve znění  pozdějších předpisů (poslední  novela:  zákon č.
253/2017  Sb.,  kterým  se  mění  zákon  č.  281/2002  Sb.,  o  některých  opatřeních  souvisejících  se  zákazem
bakteriologických  (biologických)  a  toxinových  zbraní  a  o  změně  živnostenského  zákona,  ve  znění  pozdějších
předpisů).
V právních předpisech z oblasti radiologických agens chybí zákon č. 263/2016 Sb., který je stěžejní pro tuto oblast a
ne již zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené souvisí i se zrušenými vyhláškami k zákonu č.
18/1997 Sb., které jsou v práci uvedené.
Chybně je uvedeno označení protichemického balíčku IPS 80 (IPB 80). Chybně je uvedeno antidotum pralidoxim
chlorid  (ne paralidoxid  chlorid).  Chybně je  uveden nadpis  kapitoly  „Státní  úřad pro  chemickou,  biologickou a
jadernou ochranu“. Jedná se o Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.
Z práce není jasné, jaký důkladný výzkum a ověřování informací posloužily pro zpracování SWOT analýzy. Na
základě čeho autorka například usuzuje, že mezi slabé stránky patří vadné vybavení či špatná komunikace s KOPIS
apod. Uvedené závěry ze SWOT analýzy a následná doporučení mají obecný a spíše povrchní charakter. Obdobným
způsobem působí výsledky z aplikované metody FMEA a komentáře v diskusi, kdy uvedená tvrzení nejsou nijak
podložena. Například tvrzení, že v ČR nedochází k tomu, aby složky IZS tuto problematiku nějak více zkoumaly či
trénovaly.  Lze  polemizovat  nad  tím,  co  znamená  „více  zkoumaly“,  ale  například  několik  projektů  v  rámci
bezpečnostního výzkumu se zabývalo či zabývá problematikou CBRN.
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