POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE
I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE
Příjmení:

Vetchý

Jméno:

Martin

Osobní číslo: 474920

Fakulta:

Fakulta biomedicínského inženýrství

Studijní program:

Ochrana obyvatelstva

Studijní obor:

Civilní nouzové plánování

Název práce:

Koncepce nasazení sil a prostředků Záchranného útvaru HZS ČR při likvidaci lesních
a plošných požárů na území České republiky a v zahraničí

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Kritéria hodnocení práce

Počet bodů

1.

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

27

2.

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

16

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)*

35

5.

Celkový počet bodů

86

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ
1. Do jaké vzdálenosti je schopen takový odřad nasazení mimo ČR?
2. Jaké témata odborné přípravy byste stanovil pro příslušníky zařazené do tohoto odřadu mimo běžný rámec témat
pravidelné odborné přípravy?
3.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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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
Student pracoval zcela samostatně, konzultoval s vedoucím práce strukturu, obsah i cíle své práce. Dané
problematice rozumí, neboť se jí zabývá i ve své profesi. Lesní požáry a požáry rozsáhlého charakteru se nevyhýbají
ani České republice. Proto bude velmi přínosné takovou jednotku ve formě odřadu sestavit. Pokud bude navrhovaný
odřad schopen fungovat i mimo ČR, ocení to zcela jistě i okolní státy, které s podobnými požáry taktéž mají své
zkušenosti. Výsledky diplomové práce mohou být prakticky využity k rozvoji Záchranného útvaru HZS ČR.


Jméno a příjmení: plk. Mgr. Lukáš Kmec, MBA
Organizace: ZÚ HZS ČR
Kontaktní adresa: Opavská 771/29, 748 01 Hlučín

Podpis: .............................................
Datum: .............................................
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