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Jméno diplomanta Bc. Monika Műllerová
Téma práce Analýza zásahů letecké záchranné služby
Cíl práce Cílem práce je analýza a vytvoření uceleného přehledu zásahů letecké 

záchranné služby za období tří let (2009- 2011) na území České republiky. 
Dále si práce klade za cíl souhrnně popsat historický vývoj letecké 
záchranné služby na území České republiky, popsat její současný stav 
včetně vybavení, které letecká záchranná služby využívá.

Vedoucí diplomové práce Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
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Vývoj a současný stav letecké a záchranné služby v ČR
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podobnost prací Diplomová práce navazuje na práci bakalářskou.

odlišnost prací Je ve statistickém zpracování zásahů LZS.
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praktická kompetence autora X
formulace cílů práce X
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práce s daty a informacemi X
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členění a logická stavba práce X
práce s odbornou literaturou X
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) X
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x

Připomínky a otázky k obhajobě:
1. Kdo určuje použití LZS před RLP, anebo RZP?
2. Co určuje rozdílnost ekonomiky (ceny letových hodin) mezi Leteckou záchrannou 

službou poskytovanou Policií ČR a Armádou ČR proti Letecké záchranné službě 
poskytované DSA, a. s. a Alfa-Helicopter, spol. s r. o.
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