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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Předložená bakalářská práce na téma „Logistika při zásahu jednotky požární ochrany“ není po
posouzení plagiátorství plagiát, i když vykazuje shodu v informačním systému STAG 65 %.
Práce je porovnávána s první vloženou prací autorky, tudíž vykazuje shodu s původní
neobhájenou prací, další shody nejsou.
Autorka v práci dodržela zadání, zpracovala málo dostupné téma, kde může čerpat pouze
z aplikace zásad logistiky v praxi a z konkrétních poznatků od jednotky požární ochrany.
Správně definovala činnost v oblasti zabezpečení během práce na stanici a po návratu
jednotky ze zásahu, kdy je nutné realizovat úkoly v oblasti doplnění materiálu, ošetření a
doplnění techniky provozními kapalinami, včetně základní údržby. Slabší pasáž práce se týká
vlastní logistiky při zásahu jednotky, kde na vytipovaném a vybraném příkladu ukázala
posloupnost plnění činností s jednoduchým logistickým řešením.
Práce je rozdělena do pěti kapitol, kdy v kapitole 4 je definován cíl práce a metody, kterými je
práce řešena. Je napsána na 62 stranách, z toho 43 stran je věnováno teoretické části, zbytek
práce praktické části.
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V práci je 1 tabulka a 16 obrázků, řádně vykázáno. Ke zpracování práce autorka použila 52
literárních zdrojů.
Otázky k obhajobě bakalářské práce:

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: D - uspokojivě
Práci doporučuji k obhajobě.

V Uherském Hradišti dne 3. 10. 2018
…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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