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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Kamarád Jméno: Martin Osobní číslo: 456468
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování
Název práce: Analýza možností a způsobu evakuace zdravotnického zařízení

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

10

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 19

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)*

31

5. Celkový počet bodů 70

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. V práci zmiňujete druhy evakuací podle různých kritérií. Kdo a na základě čeho je oprávněn evakuaci nařídit?

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

Diplomová práce je velmi popisná. Teoreticky je problematika evakuace zpracována dostatečně. Možná by bylo
vhodné více pozornosti věnovat strategii rozhodování tzn. podmínkám, kdy je již nutné evakuaci nařídit. V praktické
části diplomové práce sem nebyl schopen rozpoznat, kde končí popis existujících evakuačních plánů FN Motol, a kde
je vlastní výzkum studenta. Nemyslím si, že je z inženýrského hlediska nejvhodnější metodou analýzy funkčnosti
evakuačních plánů SWOT analýza, užívaná spíše pro oblast ekonomického managementu. Očekával bych srovnávání
exaktních parametrů např. délky a šířky únikových cest, technické parametry evakuačních výtahů s výpočty jejich
prostupnosti atd., což by bylo možné porovnávat a kvantifikovat. Závěry studenta tedy spíše dělají dojem obecných
proklamací (je nutné zlepšit výcvik apod.) a jinak těžko ověřitelných názorů a doporučení. V zadání student uvádí, že
cílem práce je mj. "navrhnout opatření ke zlepšení a zrychlení evakuace". Takové závěry bych očekával přehledně
strukturované v samostatné kapitole a řádně odůvodněné.  Fakticky jsou některá doporučení  ztracena v textu
"Diskuse" a nejsou dle mého názoru dostatečně přesvědčivá.
Při hodnocení jsem přihlížel k faktu, že téma bylo velmi složité, náročné a rozhodně svým výsledkem způsobilé k
obhajobě.

Jméno a příjmení: Ing. Oldřich Volf, Ph.D.
Organizace: HZS Karlovarského kraje
Kontaktní adresa: Závodní 205, Karlovy Vary 360 06
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