
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: +420 224 359 973, www.fbmi.cvut.cz

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

26

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 16

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)*

7

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

38

5. Celkový počet bodů 87

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Podle jakých kritérií jste dopěl k potvrzení dvou stanovených hypotéz?

2. Uveďte porovnání USAR v jednotlivých státech a jak je na tom náš USAR z hlediska organizace vedení a logistiky.

3. Jaké jsou výhody a nevýhody poskytování materiální humanitární pomoci ve srovnání s poskytováním finanční
humanitární pomoci?
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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 se ve své diplomové práci  zabýval  zahraniční  humanitární  pomocí  ČR poskytované v rámci Evropy a
Evropského hospodářského prostoru. Student zvolil vhodný přístup při zpracování práce, využil celou řadu odborné
literatury a celkově zpracoval práci na dobré úrovni.
"Cílem  předkládané  diplomové  práce  je  návrh  ucelené  koncepce  logistického  zabezpečení  mezinárodních
záchranných
odřadů". Dále části uvádí: "Cílem praktické části práce je provedení analýzy a následné komparace mezinárodních
záchranných odřadů z pohledu zabezpečení logistických potřeb." Podle mého názoru si autor stanovil více cílů.
Zejména první cíl, který se týkal koncepce logistiky byl již částečně splněný. Druhý cíl práce aplikací metody analýzy
analýzy byl zcela splněn.
Stanovené hypotézy byly velmi podobné, autor měl zdůvodnit proč je takto definoval.
Kapitola 3 je příliš rozsáhlá (s. 16 až s.42) a domnívám se, že autor diplomové práce měl také provést rešerši
odborné a vědecké literatury vztahující  se k této problematice. Cenné je práci analýza a charakteristika USAR
odřadů.
Na druhé straně si cením aplikace metody SWOT analýzy, kterou student velmi vhodně aplikuje na téma diplomové
práce. Je zřejmé, že autor diplomové práce má velké zkušenosti s touto problematikou a také je dokáže aplikovat i v
teoretické a praktické oblasti. Po formální stránce mám připomínku k aplikaci Mezinárodního desetinného třídění,
kdy se v takových pracích provádí číslování jen do třetího stupně (nikoli např. 3.3.1.1, 3.3.1.2 a dále 3.7.1.1 atd.) a
tak se čtenáři ztrácí přehled v textu.
Konstatuji, že velmi kvalitně jsou zpravovány komparace USAR v jednotlivých státech (ČR, PL, ITA) na s. 51.
Závěrem konstatuji, že autor je bezpochyby v problematice orientovaný a i když o cíli jako takovém je možné vést
odbornou polemiku,  lze pozitivně hodnotit  kritický způsob myšlení  studenta a jeho snahu o inovace v oblasti
záchranářské humanitární pomoci.

Jméno a příjmení: doc. RNDr. Josef Požár, CSc.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


