
 

  Příloha k protokolu o SZZ č…..ze dne………    

1 

 

 

 

 

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

FAKULTA LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 
 

 

 
HODNOCENÍ OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
Jméno a příjmení studenta:  Bc. Veronika Smolková 

Oponent diplomové práce:       Ing. Jan Strohmandl 

Akademický rok: 2017/18 
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republiky pro vybrané mimořádné události. 

 

 

Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Formulace cíle práce a hypotézy  X     

2 Práce s odbornou literaturou – teoretické zázemí  X     

3 Struktura práce a postup řešení  X     

4 Použité metody   X    

5 Práce s odborným jazykem   X    

6 Úroveň formálního zpracování práce   X    

7 Splnění cíle a potvrzení či vyvrácení hypotézy   X    

8 Teoretický přínos práce a její praktické využití   X    

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

Celkové slovní hodnocení diplomové práce: 

Autorka práce si zvolila aktuální problematiku v oblasti, která není tak známá a rozpracovaná 

pro potřeby hasičského záchranného sboru. Teoretická část je zpracována v 5- ti kapitolách, 

rozebírá mimořádné události, integrovaný záchranný systéme, definuje z dostupných zdrojů 

logistiku a hasičský záchranný sbor České republiky, šestá kapitola definuje cíl práce a použité 

metody. Zde uvádí jako metodu srovnávání vybraných událostí za posledních 5 let a zhodnocení 

logistiky HZS ZK v praktické části, což nepatří mezi vědecké metody. Dále uvádí, že provedla 

řízený rozhovor – příloha P1, ale nikde jsem nepostřehl, jak pracuje se závěry tohoto rozhovoru. 
Praktická část je zaměřena na logistické zabezpečení Hasičského záchranného sboru České 

republiky Zlínského kraje. V ní autorka rozebírá 3 vytipované zásahy jednotek HZS, ale nejsem 

přesvědčen, že se jedná o ty zásahy, které jsou velkého rozsahu, kde je v plné míře potřebné 

využití logistiky a možnost zjištění a zabezpečení všech potřeb zasahujících jednotek, zejména 

pokud se jedná o zásah u malé dopravní nehody. Na tyto jsou jednotky připraveny. Současně se 

zásahem není ukázáno propojení na vyžádání doplnění a způsob dopravy potřebného materiálu 

k zásahu. 
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Ve formální úpravě práce jsou dílčí nedostatky, zejména v oblasti grafické úpravy práce – 

nejednotné ukončení a způsob psaní odrážek, zarovnání textu do bloku, způsob psaní v seznamu 

použité literatury (názvy prací – u některých kurzívou, u některých normálně), záznamy ukončeny 

u některých tečkou, u dalších záznamů tečka chybí apod. Uváděné nedostatky nemají vliv na 

kvalitu práce.  

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě diplomové práce: 

 

1. Vysvětlete použité vědecké metody. 

2. Kdo a jakým způsobem vyhodnotil potřebu dovozu požadovaného materiálu k zásahu 

(dýchací přístroje).   

3. Kdo a jakým způsobem byl potřebný materiál k zásahu vyžádán?  

 

 

 

 

Klasifikace oponenta diplomové práce:  C - dobře 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 31. května 2018 

 

         

       …………………………………... 

       podpis oponenta diplomové práce 
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