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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Kužel Jméno: Radek Osobní číslo: 468971
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací
Název práce: Připravenost zdravotnického zařízení na dlouhodobý výpadek elektrické energie

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)*

28

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)*

9

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

35

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Vysvětlení  významu prvních dvou bodů uvedených v základních činnostech kraje ve zdravotnictví  v oblasti
krizového řízení ve smyslu krizového zákona a zákona o obraně (str. 29 bakalářské práce). O jaké plány se konkrétně
jedná a zda jsou aktuální  vzhledem k odkazu na odbornou literaturu, která byla vydána ještě před novelizací
krizového zákona?

2. Možnosti prodloužení životnosti pohonných hmot při dlouhodobém skladování (např. bez biosložek)?

3. Existují nějaká omezení nebo povinnosti provozovatele při skladování pohonných hmot mimo zařízení agregátu
pro případ navýšení zásob pohonných hmot na 72 hodin provozu nemocnice (např. plynoucí z ČSN 650201)?
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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

Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení připravenosti  Nemocnice Česká Lípa na dlouhodobý výpadek dodávek
elektrické energie a navržení ekonomicky přijatelných opatření ke zlepšení stávající  situace. V teoretické části
student  srozumitelným  způsobem  popsal  současný  stav  v  problematice  kritérií  pro  zařazení  prvku  kritické
infrastruktury s  bližším zaměřením na elektroenergetiku a zdravotnictví.  V  praktické části  se věnoval  analýze
připravenosti vybrané nemocnice. Na základě provedené analýzy podrobně popsal zjištěné výsledky a navrhl možná
řešení  pro zlepšení  stávající  situace. Zároveň v této části  provedl  srovnání s ostaními nemocnicemi,  kde byla
problematika připravenosti na dlouhodobý výpadek dodávek elektrické energie v minulosti řešena. Lze konstatovat,
že student stanovený cíl diplomové práce splnil.

Jméno a příjmení: Ing. Roman Straňák
Organizace: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, oddělení ochrany
obyvatelstva a krizového řízení
Kontaktní adresa: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
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