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Hodnocení práce: A B C D E F 
  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 
1. Obtížnost zadaného úkolu       
2. Splnění všech bodů zadání       
3. Práce s literaturou a její citace       
4. Úroveň jazykového zpracování        
5. Formální zpracování – celkový dojem       
6. Logické členění práce       
7. Vhodnost zvolené metody řešení       
8. Kvalita zpracování praktické části       
9. Výsledky a jejich prezentace       
10. Závěry práce a jejich formulace       
11. Přínos práce a její využití       
12. Spolupráce autora s vedoucím práce       
 
Celkové hodnocení práce:       
Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí dle svého 
uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

B - velmi dobře. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
 
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 
Bakalářská práce studenta Martina Roučky je zaměřena do oblasti ochrany života a zdraví lidí 
s důrazem na požární ochranu. Práce má logickou strukturu, je zprácována v souladu se zadáním - 
splňuje všechny jeho požadavky. V teoretické části zpracoval  autor velmi dobře obecnou 
problematiku požarní ochrany a to jak z hlediska identifikace požárního nebezpečí, tak i způsobu 
navrhování protiopatření.  Pro identifikaci a následně hodnocení nebezpečí využil adekvátní 
matematický aparát.  Praktická část začíná vytvořením modelové struktury objektu pro následnou 
aplikaci požární problematiky. Modelová struktura je jak po stránce grafické, tak i verbální 
dostatečným základem pro následné využití. Při řešení problematiky požární ochrany na modelové 
struktuře student prokázal odpovídající znalosti a schopnosti a dle mého názoru toto zvládl velmi 



 

dobře. Mám pouze jednu připomínku, a to k praktické využitelnosti, kde se student příliš striktně a 
zásadově staví proti využitelnosti práce v praxi - domnívám se, že i pro praxi práce využitelná je.  
Bakalářskou práci Martina Roučky doporučuji k obhajobě s výše uvedeným hodnocením. 
Doplňující otázku nemám. 
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