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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Kutner Jméno: Jan Osobní číslo: 492522
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Civilní nouzové plánování

Název práce: Metodika postupů k zajištění akceschopnosti územního odboru Hasičského
záchranného sboru v souvislosti s pandemií

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)*

8

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

38

5. Celkový počet bodů 92

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Vysvětlete stručně organizaci zajištění nepřetržitého výkonu služby na stanici HZS krajů v České republice v době
mimo pandemii.

2. S jakou reakcí jste se setkal v praxi u svých podřízených při zavádění nových režimových opatření v období
pandemie?

3. Jaký způsob zpracování Check listu se Vám jeví jako vhodnější? Z centrální úrovně - celostátní, regionální - krajské
nebo místní - územního odboru?
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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 Bc. Jan Kutner, DiS. zpracoval téma diplomové práce zcela samostatně. Z úrovně jejího zpracování je
zřejmé, že student je zkušeným praktikem, který dokáže propojit nabyté mnohaleté praktické zkušenosti z řešení
mimořádných událostí
a při řízení týmů hasičů s teoretickými znalostmi. Výsledkem je pak návrh funkčního řešení, avšak na základě
kritické analýzy. Je potěšující, že závěr diplomové práce vyúsťuje ve smysluplné řešení, které odpovídá zadání.

Jméno a příjmení: plk. Ing. Václav Kovář
Organizace: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov
Kontaktní adresa: Hasičská 425/2, Vyškov 682 01
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