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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Palička Jméno: Dalibor Osobní číslo: 492506
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Civilní nouzové plánování

Název práce: Koncepce logistického zajištění mezinárodních záchranných odřadů HZS
Moravskoslezského kraje

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Přístup  studenta  k  řešení  úkolu  (připravenost,  iniciativa,  pracovní  morálka  a  samostatnost
studenta). (0 – 30)*

30

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 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)*

9

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

38

5. Celkový počet bodů 96

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Autor diplomové práce v komparaci záchranných odřadů Polska, Itálie a České republiky zjistil, že z hlediska
hmotnosti  a  objemu  přepravovaných  technických  prostředků  odřady  Polska  a  Itálie  nemají  rozdíl  mezi  verzí
pozemního nebo leteckého způsobu přepravy,  kdežto v rámci  českého záchranného týmu je nutno z hlediska
přepravních kapacit leteckou cestou objem a hmotnost technických prostředků redukovat. Tento postup zajisté musí
redukovat kapacity týmu ať už z pohledu týlového zabezpečení a komfortu, tak z hlediska potenciálu v záchranářské
činnosti.  Identifikujte  základní  problémy  a  limitace  ve  vztahu  rozdílných  leteckých  kapacit  v  porovnání  se
zahraničními týmy Itálie a Polska.

2. V rámci SWOT analýzy autor popisuje subjektivnost identifikace klíčových faktorů, hodnocení a váhy vycházející z
jeho dlouholeté profesní a záchranářské zkušenosti a dále, že uvedená data konzultoval s kolegy z Hasičského
záchranného sboru hl. m. Prahy a Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Na kolik ovlivnily názory
jeho kolegů změnu jeho subjektivního pohledu na analýzu, resp. jestli tyto názory změnily výrazně uvedené hodnoty
hodnocení a váhy? Existoval klíčový faktor, hodnocení či váha, která byla zcela mimo jeho subjektivní názor, a proto
tyto data v uvedené analýze neuvedl či nezohlednil?

3.  V  rámci  diplomové práce je  uveden softwarový nástroj  pro  vytváření  manifestu,  tj.  ucelených informací  o
technických prostředcích určených k přepravě, který je realizován ve formě kontingenčních tabulek softwaru MS
Office Excel. Vykazuje toto řešení jakési omezení či limity, které jsou dány omezeními nebo vlastnostmi použitého
SW? Existuje důvod či předpoklad tvorby sofistikovaného databázového softwaru "šitého na míru" pro tyto účely,
které by nedostatky eliminoval, případně které nedostatky?
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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

Hodnocená práce odráží dlouholeté praktické zkušenosti autora v dané problematice a jeho odbornost zejména ve
vztahu k části logistického zabezpečení mezinárodních záchranných odřadů v rámci Hasičského záchranného sboru
České republiky. Autor iniciativně a samostatně přistupoval k řešení jednotlivých tézí a pravidelně konzultoval směry
a  způsoby řešení  práce.  Po  formální  stránce má diplomová práce  logické  návaznosti  jednotlivých  kapitol,  po
gramatické a jazykové stránce je bez výrazných chyb. Je nutno konstatovat, že pandemická situace v rámci COVID-
19 výrazně ovlivnila proces tvorby práce zejména z hlediska dostupnosti informací a dat jak ze zahraničí, tak v rámci
ČR,  kdy  limitace  z  hlediska  restrikcí  pohybu  a  kontaktu  osob  stejně  jako  pracovní  vytíženost  odborníků,
rekrutovaných  ponejvíce  z  prostředí  záchranářských  a  bezpečnostních  složek,  znemožnila  získání  více  dat  a
informací.  Tato  skutečnost  se  odrazila  zejména  v  části  práce  zabývající  se  komparací  přepravních  kapacit  a
standardních  operačních  procedur  zahraničních  záchranářských  odřadů.  Práce  dává  dobrý  základ  pro  řešení
připravenosti jednotlivých typů záchranářských odřadů zejména ve fázi jejich aktivace, která je z hlediska včasnosti
a tím spojené efektivity nasazení záchranářských odřadů v místě mimořádné události,  ať už v rámci ČR nebo
zahraničí, rozhodující.

Jméno a příjmení: Ing. Jiří Němčík
Organizace: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Kontaktní adresa: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
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