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Zásah pracovníkov hasičského záchranného zboru z hradiska obrany 

 
Hodnocení práce: A B C D E F 
  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 
1. Obtížnost zadaného úkolu       
2. Splnění všech bodů zadání       
3. Práce s literaturou a její citace       
4. Úroveň jazykového zpracování        
5. Formální zpracování – celkový dojem       
6. Logické členění práce       
7. Vhodnost zvolené metody řešení       
8. Kvalita zpracování praktické části       
9. Výsledky a jejich prezentace       
10. Závěry práce a jejich formulace       
11. Přínos práce a její využití       
12. Spolupráce autora s vedoucím práce       
 
Celkové hodnocení práce:       
Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí dle svého 
uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

D - uspokojivě. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
 
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 
 
Pan Slavomír Bušo zpracoval bakalářskou práci na profesně informační téma, ke kterému je obecně 
nedostatek kvalifikovaných informací. Autor objasnil nezbytné pojmy, definoval právní prostředí a 
specifikoval akce hasičů související s krajní nouzí, se zadržením a s nutnou obranou. Dobře popsal 
také práci a vybavení hasičů. Cenné jsou informace o pravomocech hasičů při zásahu, které autor 
získal a částečně analyzoval. Na četnosti zásahu HZS vyplývajících s použitých statistik, lze 
souhlasit se souvislostmi podporujícími autorovo tvrzení, že útoky na členy HZS mají vzrůstající 
tendenci a také mají podobné charakteristiky. Závěry získané ze statistických údajů jsou v práci 
dále podpořeny analýzou rozhovorů s hasiči.  



 

Bohužel je na bakalářské práci vidět velký nedostatek času na její zpracování. Dva z pěti bodů 
zásad pro vypracování byly splněny jen částečně a zvláště demonstrace analýzy vzorové situace 
hasičů lze v práci najít jen povrchně.  

Pan Slavomír Bušo zpracoval bakalářskou práci se zmíněnými pozitivy a negativy. Zmíněnou práci 
hodnotím uspokojivě a doporučuji ji k obhajobě. 

K obhajobě bakalářské práce pokládám autorovi otázku: 

1. Jaké jsou nejčastější situace, kdy musí hasiči zadržet nebo jinak omezit občany? 
2. Jak jsou hasiči vybaveni technickými prostředky na situace, kdy se musí bránit útočníkům? 
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