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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Weinhöfer Jméno: Petr Osobní číslo: 473921
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací

Název práce: Připravenost složek integrovaného záchranného systému na záchranu osob
kontaminovaných chemickou látkou

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)*

25

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (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)*

7

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

30

5. Celkový počet bodů 80

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaké technické prostředky detekce NCHL používají jednotky HZS Ústeckého kraje, resp. které preferují?

2. 

3. 
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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

BP hodnotím jako zdařilou a pro zájemce v oboru také užitečnou. Nese patrné stopy zájmu studenta o danou
problematiku a znalost praktického výkonu služby. Struktura práce je odpovídající, ačkoli mám určité výhrady k
disproporci mezi rozsahem "teoretické" a "praktické" části (Přehled současného stavu asi 31 stránek, Metodika,
Výsledky a Diskuse dohromady pouze 14 stránek). Možná měla být větší pozornost věnovaná popisům tabulek, aby
se nestalo, že není jasné, zda seznam hlavních nebezpečných látek (Tab. 5) se týká těchto látek jako takových nebo
pouze látek na území Ústeckého kraje. Zaznamenal jsem několik terminologických nepřesností,  např. "fyzikální
forma  látky"  (Tab.  5).  Naopak  oceňuji,  že  student  spatřuje  další  zdokonalování  práce  složek  integrovaného
záchranného systému ve zkvalitňování jejich vzdělávání, zejména pak s důrazem na problematiku NCHL. S tím
ovšem úzce souvisí i kvalitní technické vybavení.

Jméno a příjmení: prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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