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Akademický rok: 2015/2016 

 
Téma bakalářské práce:    Analýza sil a prostředků využitelných pro likvidaci havárie JEZ 
 

Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce  X     

2 Splnění cílů práce    X   

3 Teoretická část práce    X   

4 Praktická část práce     X  

5 Formální úprava práce   X    

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 
 
 
Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 
Student Petr Zbahna zpracoval a předložil k obhajobě bakalářskou práci na zvolené téma 
„Analýza sil a prostředků využitelných pro likvidaci havárie JEZ“, v rozsahu 80 stran 
doplněných 14 obrázky a 2 přílohami. V teoretické části stručně charakterizuje základní 
pojmy, platnou legislativu, dále se zabývá haváriemi JEZ a národní politikou havarijní 
připravenosti. V praktické části pak popisuje vybrané složky IZS, jejich vybavení a jejich 
činnosti. Práce je psána místy méně srozumitelně, autor píše o výzkumu a cílech výzkumu, 
místo cílech bakalářské práce, neuvádí použité metody. Některé údaje, např. 31. brigáda rchbo 
jsou neaktuální, uvádí chybné značení výkonu elektrocentrál, neúplné označení LINK-82, 
zkomolené slova, používání různých fontů písma. Nejsou důsledně dodržovány pravidla 
českého jazyka. Práce, i když je zaměřená na řešení významného společenského tématu, svým 
obsahem patří mezi slabší práce a splňuje zadání z části. Nicméně přes uvedené výhrady 
doporučuji práci k obhajobě.  



 2/2 

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

 
 
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

1) Vyjmenujte základní a ostatní složky IZS. 
2) Vysvětlete smysl úvodní věty v kapitole 7.3 Hasičský záchranný sbor. 
3) Vysvětlete, co rozumíte pod pojmem analýza problému? 
4) Vysvětlete obr. 6 ze strany 36.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasifikace oponenta bakalářské práce:  uspokojivě - D 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Uherském Hradišti dne 28. května 2016 
 

             
                      doc. Ing. Ivan Mašek, CSc. 
       …………………………………... 
       podpis oponenta bakalářské práce 
 
 
 
A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


