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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Kohoutová Jméno: Klára Osobní číslo: 469787
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Civilní nouzové plánování

Název práce: Krizová komunikace mezi složkami integrovaného záchranného systému u
mimořádné události s únikem nebezpečné látky s velkým počtem zraněných

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)*

20

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 15

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)*

30

5. Celkový počet bodů 73

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Co znamená sdělení, že celkové množství nebezpečných látek skladované v tomto objektu nepřesahuje 2 %
množství uvedeného v zákoně č. 224/2015 Sb. v příloze č. 1 tohoto zákona ve sloupci 2 tabulky I nebo II, které jste
uvedla bez dalšího upřesnění uvedla na str. 22?

2. Co je popsáno v listu ZZS v typové činnosti STČ-9/IZS Společný zásah u mimořádné události s velkým počtem
raněných a obětí a v kontextu Vaší práce nedoporučila byste nějakou doplnění či úpravu obsahu tohoto listu pro
případ události s únikem nebezpečné látky?

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 popisuje problematiku efektivity komunikace mezi složkami integrovaného záchranného systému u
mimořádné události s únikem nebezpečné látky a velkým počtem zraněných.
Stanovený cíl práce byl v podstatě splněn, ovšem objevují se zde některé záležitosti svádějící k polemice a mohly
zde být také zmíněny či rozpracovány některé další záležitosti týkající se této problematiky.
Např. co se týká dokumentů řešící tuto záležitost, tak vedle katalogového souboru typových činností STČ-12/IZS
Poskytování psychosociální pomoci, měla být v práci také zmíněna typová činnost STČ-9/IZS Společný zásah u
mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí.
Dále je diskutabilní, do jaké míry byl naplněn cíl ze zadání práce, že uváděný případ bude porovnáván s dalšími
obdobnými případy v ČR či ve světě z pohledu efektivity komunikace mezi zasahujícími složkami. Zde bylo na str. 53
konstatováno, že tento případ je pravděpodobně precedentem, při němž došlo k intoxikaci členů zasahujících složek,
takže nebylo možné dohledat žádné události podobného typu na území České republiky ani ve světě. Dále jsou v
několika větách stručně popsány další dva případy, jeden z ČR a jeden ze světa, kde navíc u jednoho nešlo o únik
nebezpečné látky, ale o výbuch v areálu Synthos Kralupy. Je tedy otázkou, jestli bylo nutné hledat další mimořádnou
událost s únikem nebezpečné látky, při němž došlo k intoxikaci členů zasahujících složek, ale provést srovnání s
obdobným případem, při němž ale k intoxikaci nedošlo, a pokusit se na těchto svou případech porovnat efektivnost
komunikace složek IZS.

Jméno a příjmení: RNDr. Tomáš Holec
Organizace: HZS Středočeský kraj
Kontaktní adresa: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
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