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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Skácel Jméno: René Osobní číslo: 492526
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Civilní nouzové plánování

Název práce: Zvýšení akceschopnosti Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České
republiky

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)*

25

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

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)*

10

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

25

5. Celkový počet bodů 80

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jak by osobně rozhodnul, kdyby měl rozhodnout o přechodu ZÚ HZS na směnný provoz a proč?

2. 

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

Student v diplomové práci zevrubně rozebral postavení a úkoly Záchranného útvaru HZS,coby zvláštní složky v
rámci Hasičského záchranného sboru České republiky. Tento útvar se od ostatních záchranných složek HZS liší svým
základním posláním a proto i svoji organizační strukturou a materiálně technickým vybavením. Není prvosledovou
složkou a nemá určenou územní působnost neboť má, právě s ohledem na své poslání, celorepublikovou působnost.
"Cílem diplomové práce je analyzovat dostupná data ze zásahů a činností Záchranného útvaru za poslední tři roky.
Na základě těchto dat ukázat prostor ke zvýšení akceschopnosti Záchranného útvaru, nebo ponechat ve stávajícím
systému fungování". Pro diplomovou práci pak stanovil tyto hypotézy:
1. Pro zvýšení akceschopnosti Záchranného útvaru je zapotřebí přechod na směnný provoz.
2. Zvýšení akceschopnosti Záchranného útvaru je možné docílit za stávajících podmínek fungování.
Na základě rozboru zásahové činnosti se pak pokusil pomocí SWOT analýzy stávajícího stavu a SWOT analýzy po
přechodu na směnný provoz potvrdit nebo vyvrátit stanovené hypotézy. Takto se dopracoval k tomu, že 1. hypotézu
potvrdil a 2. hypotézu vyvrátil. V diskuzi a nakonec i v závěru diplomové práce řešil jen "úzký problém zvýšení
akceschopnosti útvaru přechodem na směnný provoz". Už méně se zaobíral případnou účelností takového opatření
ve srovnání s variantou ponechat stávajcí systém fungování - viz Cíl práce. Fakticky se jedná o snížení počtu výjezdů
v limitu nad 60 minut, kterých je ovšem jen kolem 12 ročně. Přitom v DP dobře uvádí riziko ztráty schopností
provádět tzv. jiné činnosti, ať pro vlastní HZS ČR, tak pro orgány veřejné správy. Jinak vcelku dobře vyhodnotil
především finanční ale i organizační dopady spojené s takovou změnou režimu služby.

Jméno a příjmení: Ing. Miroslav Štěpán
Organizace: Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze
Kontaktní adresa: nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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