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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: 

 

 

Předložená bakalářská práce je na velmi podprůměrné úrovni a při celkovém zhodnocení 

nesplňuje kritéria vysokoškolské diplomové práce. Výhrady mám již k názvu práce, který 

plně nekoresponduje se zpracovávaným tématem, a to analýza rizik u soukromé zdravotní 

záchranné služby vzhledem k vybrané sportovní akci. 

Teoretická část je z velké části heslovitě poskládaná slovníková definice jednotlivých pojmů 

bez věcné provázanosti či autorových komentářů ohledně toho, jak se dané téma pojí se 

záměrem práce. Nebyla zde tudíž provedena literární rešerše. Autor nepracuje s relevantními 

zdroji a literární krytí sestávající pouze ze zdrojů z internetu je pro vysokoškolskou práci 

nedostatečné. 

Teoretickou část práce tvoří 17 stran textu, z čehož tvoří 7 stran vypsaných zákonů, 3 strany 

obrázků. V kapitole Koncepce ochrany obyvatelstva od roku 2020 s výhledem do roku 2030 je 
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z větší části popisován dokument samotný než zmíněná koncepce. Taktéž se tato kapitola 

vztahuje jen velmi obecně k praktické části práce. Stejně nadbytečná mi připadá kapitola o 

historii ochrany obyvatelstva v Československu a České republice. V kapitole Statistiky 

nejsou dostatečně popsány obrázky a ani v textu samotném není tento popis dohledatelný. 

Celkově teoretická část práce působí tak, že se autor snaží chudý text dohnat velkým 

množstvím obrázků. 

Praktická část je největší slabinou práce. K tomuto několik poznámek: 

- praktická část neobsahuje žádné cíle práce ani popis metodologie 

- při porovnání zvolené firmy s cizí firmou není dostatečně popsaný vozový park druhé firmy  

- autor zpracoval SWOT analýzu připravenosti dané firmy při vybraném závodu horských 

kol. Není zde však uvedeno, proč si vybral právě tento závod, když v předchozí kapitole 

popisuje několik akcí, u kterých byla firma přítomna. 

- SWOT analýza není kvalitně zpracována a bodově ohodnocena pro využití rozhodování 

z hlediska rizik 

- aspekty ve SWOT analýze nejsou správně formulovány, jejich formulace je příliš obecná   

-  příležitosti ve SWOT analýze jsou v některých částech zaměněny za silné stránky 

- z hlediska SWOT analýzy připravenost (tab.3) lze považovat neprofesionální přístup 

zdravotníků za nejvyšší možné riziko, s kterým by se mělo v bakalářské práci vzhledem 

k tématu práce převážně pracovat 

- SWOT analýza slouží jako podklad pro detailnější analýzu situace a pracovat pouze s touto 

metodou (slovní SWOT) je nedostatečné 

 

Zmíněné doporučení v závěru práce, přičemž autor nabízí pouze jednu variantu, tudíž má 

zanedbatelnou hodnotu a nemusí být přínosné ani prakticky využitelné. 
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Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

 

1.) Za jakým účelem jste ve Vaší bakalářské práci porovnával firmu XY ze Sanita s.r.o,?  

 

2.) Definujte oblasti silných stránek firmy XY bez přihlédnutí k vozovému parku. 

 

3.) Proč je pro zmíněnou organizaci výhodnější koupě čtyřkolky nežli výběr jiné 

 možnosti? 

 

4.) I přes silnou stránku ve SWOT analýze, pravidelné školení zdravotníků, je 

definována slabá stránka neprofesionální přístup zdravotníků. Čím si to vysvětlujete? 

 

5.) Z jakého důvodu jste si vybral zmíněnou sportovní akci pro svou analýzu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace oponenta bakalářské práce:     F - nedostatečně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne……27.5.2017 

         

       …………………………………... 

       podpis oponenta bakalářské práce 

 

 

 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


