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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: 

V předložené bakalářské práci se autorka zabývá problematikou a důležitostí Sboru 

dobrovolných hasičů (dále i SDH) v obcích.  Název práce je však obecnější. Skutečností je, že 

autorka má velmi dobré vědomosti a znalosti a uplatňuje je vhodně v předložené práci. 

V teoretické části práce seznamuje čtenáře s historií HZS, strukturou, úkoly HZS ČR, JPO a 

jejich organizací a to velmi podrobně. Nezapomíná na operační hodnotu (dobu výjezdu + 

územní působnost) a vysvětlení plošného pokrytí území ČR pomocí hasičů. Připomíná, že se 

nejedná pouze o požáry, ale v podstatě o ochranu obyvatel a majetku v ČR. Vhodně 

připomíná historii SDH od 1850 či 1864 v českých zemích. Autorka se dotýká také dalších 

MU, které musí dobrovolní hasiči průběžně řešit. Její postoj k podpoře státu dobrovolným 

hasičům je poměrně nekompromisní. Je sice dokladován názory, někdy však chybí více 

konkrétních údajů (str. 26, 27). Teoretická část má velmi dobrou úroveň. 

V praktické části se autorka zabývá bezpečností v obci. Uvádí historii vzniku obce i její vývoj 

spojený se založením SDH Vícov včetně přehledu požárů od 1906. Velmi zajímavým a také 

velmi přínosným se jeví podrobný popis akcí hasičů spojený s životem obce Vícov. Autorka 

patrně oprávněně propojuje život v obci s aktivitou SDH v obci. Z konkrétního popisu 

vyplývá, jak velkou roli mají pro život obyvatel obce hasiči a jejich aktivita. V obci vznikla 



 2/2 

dvě družstva mladých hasičů, která jsou velmi aktivní a ve své kategorii na soutěžích i 

úspěšní. Autorka prokazuje v práci entuziazmus a velmi pozitivní vztah k činnosti hasičů 

v obci Vícov. Z tohoto pohledu chybí doplnit název práce o slova: zejména v obci Vícov. 

Práce má standardní strukturu. Některé obrázky jsou hůře čitelné, což způsobil nekvalitní 

sken. Bohužel práce obsahuje několik překlepů a chyb, které snižují její úroveň (v mottu!, str. 

22, 25, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 47, 49, 53). Také stylizace některých vět je diskutabilní, např. 

již na straně 11 ..o kterém se dozvíme později v literatuře, straně 28 ..uškodit 

z neprofesionálních postupů, str. 44 ..s jejich. Autorka někdy ne zcela vhodně používá zkratky 

(např. MV v kapitole 1.1.1.1) a po odsazení chybí čárky.. Názvy kapitol se opakují, viz 1.1  a 

1.1.1. 2 což je nelogické. Forma práce v podstatě odpovídá požadavkům na Bc. práci. 

Předložená práce je napsána velmi zajímavě a autorka přesvědčí čtenáře o velmi důležité 

činnosti SDH pro obec. Její entuziazmus a přesvědčení pozitivně ovlivňuje kontinuitu práce. 

Cíl práce, popis povinností a úkolů SDH, splnila v podstatě beze zbytku. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

Jak se na činnosti SDH v obci Vícov podílíte? 

Domníváte se, že společenské změny pomohou růstu SDH nebo jej naopak omezí? 

 

 

Klasifikace oponenta bakalářské práce: B – velmi dobře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 23. 5. 2014 

 

         

       …………………………………... 

       podpis oponenta bakalářské práce 

 

 

 

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

 


