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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

Zpracovaná bakalářská práce řeší aktuální problematiku zásahu jednotek požární ochrany ve výškové 

budově I. segment ve Zlíně. Autor adekvátně definoval cíl bakalářské práce, vhodně vypracoval návrhy 

a doporučení k eliminaci rizik spojených se zásahem ve výškové budově I. segment ve Zlíně. Osnova práce 

je dobře strukturována, autor prokázal schopnost efektivně pracovat s odbornou literaturou. Teoretická část 

práce naplňuje svoji funkci popisu souvislostí zásahů jednotek požární ochrany ve výškových budovách. 

Praktická část práce vychází z analýzy a je velmi logicky uspořádána, autor se v ní zabývá připraveností 

jednotek požární ochrany ve Zlíně na zásah této výškové budovy pomoci aplikací tří metod, a to konkrétně 

polostrukturovaného rozhovoru s příslušníkem HZS Zlínského kraje, metody What-if a SWOT analýzy. Cíle 

a struktura práce odpovídají řešenému problému. Práce je z hlediska obsahu vyvážená. Vhodně jsou také 

formulovány cíle a použité metody. Předložená bakalářská práce je zpracována formálně a jazykově velmi 

zdařile, až na opomenutí, že ,,Úvod“ a ,,Závěr“ se nečíslují, atd., které neovlivnily výrazněji její kvalitu 

zpracování. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 
Práce není plagiátem. 
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Hodnocení odpovídá následující stupnici: 
A = 1,00-1,24 B = 1,25-1,50 C = 1,51-2,00 D = 2,01-2,50 E = 2,51-3,00 F = 3,01-… 

 


