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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Autor si vybral náročné téma své BP. Autor pracoval samostatně. Práce je původním dílem
Marka Prajky, ve kterém s využitím dostupné literatury popsal problematiku, zabývající se
zadanou tématikou. Autor dělí BP do dvou logických celků. V teoretické části vysvětluje
základní pojmy, které pak využívá v části praktické. V praktické části autor popisuje specifika
Hasičského záchranného služby SŽDC. V celé práci je vidět, že autor pracuje v této jednotce
a problematice rozumí. Problémem je, že některé termíny, které používá, nepoužívá důsledně.
Popisuje aktuální stav problémů HZS SŽDC i s nástupem nových dopravců na drážní cestu.
Velmi zajímavý je postřeh problematiky rostoucích ekologických zátěží po vstupu ČR do
Schengenského prostoru, kdy se zrušily kontroly zboží a cisteren na hranicích. Práci je nutné
vytknout nezřetelně formulovaný cíl. Z BP vyplývá, že politiky navrhované sloučení
Hasičského záchranného sboru ČR a Hasičské záchranné služby SŽDC by bylo nevhodné pro
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výrazná specifika obou organizací. Z formální stránky je nutné vytknout i jazyk blížící se
obecné češtině. Literatura mohla být seřazena dle abecedy.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Jaké navrhujete řešení ekologických kontrol zboží a cisteren v rámci tzv.
Schengenského prostoru jezdí po českých železnicích?
2. Jak významné postavení má jednotka PO HZS SŽDC Brno?

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Práce prošla kontrolou v systému Theses.cz – není plagiát.

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: C – dobře
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