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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Timura Jméno: Michal Osobní číslo: 434337
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování

Název práce: Problematika záchrany osob při intoxikaci nebezpečnou látkou v objektu plaveckého
bazénu

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

28

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)*

10

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

38

5. Celkový počet bodů 94

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Je možné aplikovat metodu třídění zraněných osob START zasahujícími oblečenými v protichemických ochranných
oděvech?

2. 

3. 
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IV. 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 podrobný komentář

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

V. KOMENTÁŘ

Práce studenta splnila zadání i  cíl.  Chtěl bych vyzdvihnout jeho zodpovědný a iniciativní přístup k řešení dané
problematiky. Student pracoval samostatně a cílevědomě. Dokázal s podporou zaměstnavatele zrealizovat, správně
vyhodnotit a popsat všechny zmiňované experimenty včetně taktického cvičení složek IZS, které bylo náročné na
přípravu i provedení. Problematika záchrany intoxikovaných osob z prostoru bazénu nebo případné vodní plochy s
využitím protichemických ochranných oděvů nebyla dosud nikým zpracována. Výsledky jeho práce je tedy možné
úspěšně implementovat do odborné přípravy jednotek požární  ochrany.  Velkým pozitivem je pořízení  rozsáhlé
fotodokumentace a videozáznamů a vytvoření kontrolního listu taktických postupů pro VZ uvedeného v kapitole 5.5.

V diskuzi autor shrnul možnosti využití jednotlivých typů protichemických ochranných oděvů a dalších technických
prostředků ve výbavě HZS Plzeňského kraje při záchraně osob ve vodním prostředí za přítomnosti nebezpečné látky.

Práce je v požadovaném rozsahu i kvalitě. Doporučuji k obhajobě.

Jméno a příjmení: kpt. Ing. Pavel Valm
Organizace: HZS Plzeňského kraje
Kontaktní adresa: Kaplířova 9, Plzeň 320 00


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


