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Jazyková úroveň 
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Využitelnost výsledků práce 

 vysoká střední nízká nelze hodnotit 

Pro teorii ☒ ☐ ☐ ☐ 

Pro praxi ☒ ☐ ☐ ☐ 

Ostatní připomínky k práci 

Zpracovatel práce odpověděl v plném rozsahu na stanovené výzkumné otázky. 
Diplomová práce obsahuje přehled legislativních předpisů týkajících se především činností hasičského 
záchranného sboru a celkově mapuje předpisy složek integrovaného záchranného systému a bezpečnosti 
obyvatel. 
Popisuje přehledně území kraje a jeho dělení do územně správních celků, v návaznosti na toto dělení je uveden 
přehled plošného pokrytí jednotkami požární ochrany kraje. 
Práce správně určuje právní rozdíly mezi profesionální jednotkou hasičského záchranného sboru kraje a 
jednotkou požární ochrany obce a definuje občanský spolek sboru dobrovolných hasičů. 
Jednotlivé části práce jsou logicky sestaveny v návaznosti na představení problematiky a vyhodnocení cílů práce. 
Studijní podklady ze zahraničních zdrojů nebyly použity, ale s ohledem na zadané téma to nebylo předmětem 
zpracování práce. 
Vlastní zpracování demografických údajů je zpracováno dle dělení území do územně správních celků, také 
zpracování údajů o stáří obyvatelstva a jejich dělení do tří věkových skupin. 
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Závěrečné vyhodnocení především stanovených výzkumných otázek 3 a 4 může být použito v praxi již teď. Je 
potřeba stanovit si možná opatření, jak co nejvíce eliminovat dopady stárnutí populace a současně mohla být 
zajištěna akceschopnost jednotek požární ochrany, především na obcích, které nejsou v blízkosti větších měst - 
ORP.  
 

Otázky a náměty k obhajobě 

Jaké preventivní kroky by zpracovatel práce navrhoval, aby eliminoval důsledky stárnutí populace, ve vztahu 
k zajištění akceschopnosti jednotek SDH obcí i HZS Královehradcekého kraje. 
Pro návrh preventivních opatření je vhodné použít konkrétně nejvíce zasaženou oblast stárnutím populace, a to 
okres Trutnov – ORP Dvůr Králové nad Labem, protože tato oblast opakovaně zaznamenává velký počet 
mimořádných událostí v kraji s účastí jednotek požární ochrany. 

Závěrečné hodnocení 

Práci doporučuji k obhajobě. 
Tuto diplomovou práci navrhuji hodnotit známkou: A 

V Jičíně 10.6.2020 

Podpis Ing. Romana Steinerová 


