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Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 
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1 Náročnost tématu práce  X     
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3 Teoretická část práce     X  

4 Praktická část práce     X  
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Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 
Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

Bakalářská práce (BcP) na téma „Nasazení Hasičského záchranného sboru při mimořádných 
událostech v obci Prostějov“ je zpracována v rozsahu devíti kapitol na 62 stranách. Práce 
obsahuje 14 obrázků, 2 tabulky a  3 přílohy. Práce je podle mého názoru zbytečně členěná do 
tolika podkapitol. Nevidím důvod členit podkapitoly 1.4 na 1.4.1 (str. 16) a 4.2 na 4.2.1 (str. 
25), když nejsou při uvedených podkapitolách uvedeny další tj. 1.4.2 a 4.2.2. 

Teoretická část je zpracována v rozsahu od str. 10 po str. 27, což považuji za optimální pro 
tento druh práce. V teoretické části autorka s využitím dostupné literatury pojednává 
o integrovaném záchranném systému (IZS) s důrazem na hasičský záchranný sbor (HZS) 
a poplachový plán. V této části pojednává i o mimořádných událostech. Tato část se mi zdá 
být nesourodá. Dále bych v této části volil jiné uspořádání kapitol, osobně bych začal 
kapitolou, kterou autorka uvádí jako třetí, tzn. mimořádnými událostmi (MU). Dále v této 
části zbytečně rozebírá jednotlivé složky IZS. 
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Praktická část je zpracována od str. 29 po stranu 51. V této části měla autorka práce řešit 
podle zadání s využitím modelové situace nasazení HZS v obci Prostějov při vzniku MU. 
Z obsahu praktické části vyplývá, že autorka práce řešila nasazení HZS jen velmi okrajově, 
orientovala se převážně na evakuaci. Bod číslo 3 ze zadání, cituji: „Návrh optimalizace 
použití HZS ČR při mimořádných událostech“, podle mého názoru autorkou nebyl řešen. 
Návrh na změnu ve jménech starostů a telefonních čísel, opsaných pět řádků ohledně 
evakuace a konstatování o častějších nácvicích HZS nepovažuji za návrhy optimalizace tak, 
jak jsou autorkou práce uváděny v poslední kapitole s názvem „Návrh optimalizace“. 

Po formální stránce mám k práci celou řadu výhrad. K nejzávažnějším bych uvedl nesprávné 
používání zkratek v nadpisech kapitol a podkapitol (např. str. 12, 16, atd.), v jejich 
nedůsledném uvádění (např. zkratky HZS a ČR nejsou v textu práce ošetřeny str. 12) a dále 
jsou nesprávně použity na začátku věty (např. str. 12). V textu práce chybějí odkazy na 
tabulky a obrázky (např. str. 14, 17 atd.).  Dále mám výhrady ke zbytečně velkým mezerám 
mezi odstavci na některých místech práce (např. str. 13, 17 atd.) a k zbytečně podtrženým 
podnadpisům (např. str. 17, 21 atd.). Dále podkapitola 6.1  začíná nevhodně odrážkami 
(str.28)  atd. Seznam zkratek není abecedně uspořádán. 

V práci se vyskytují i gramatické chyby (jednoslabičné spojky a předložky na konci řádku, 
chybějící čárky, tečky, dvojtečky, chybějící slova). Např. na str. 51 píše, cituji: „Hasičský 
záchranný sbor územního odboru Prostějov se bude na mimořádné události vzniku zvláštní 
povodně podílet nejvíce“. 

Autorka při zpracování práce použila dostatečný počet informačních zdrojů (24), což pro daný 
typ práce považuji za dostačující. 

I když autorka práce podle mého názoru v praktické části neřešila to, co vyplývalo ze zadání, 
doporučuji práci k obhajobě. 
 
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 

1) Které mimořádné události mohou ohrozit obyvatelstvo Prostějova a proč jste si 
vybrala povodeň? 

2) Co si představujete pod pojmy modelování a optimalizace? 
3) Co považujete z hlediska optimalizace použití HZS ČR při mimořádných událostech 

za nejdůležitější? 
 

 
Klasifikace oponenta bakalářské práce: E – dostatečně 
 
 
V Uherském Hradišti dne 22.5.2014       
       …………………………………... 
       podpis oponenta bakalářské práce 
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