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Téma bakalářské práce: Analýza postupů chování firmy Eurotec k.s. při hrozbě požáru. 

 

 

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: 

 

Předložená bakalářská práce je zpracována na aktuální téma. Cíl práce je formulován v bodu 

Úvod správně, v souladu se zadáním práce. Byly použity adekvátní metody pro zpracování 

práce. Ve struktuře práce není bod analýza postupů chování firmy při hrozbě požáru, který je 

vymezen v cíli práce. Jde o závažný nedostatek. Teoretická část je zaměřena na základní 

pojmy týkající se požáru a ochrany zaměstnanců při vzniku požáru, na příslušná zákonná 

opatření a na techniku výrobních objektů. Praktická část řeší analýzu rizik vzniku požáru       

ve firmě s využitím SWOT analýzy. Ta však nevyúsťuje ve formulování závěru a uvedení 

nejzávažnějších nedostatků a rizik. Návrhy v bodu 8 nevycházejí z předcházející analýzy. 

Aplikace postupů chování na zabezpečení pracovníků firmy EUROTEC, k.s. při hrozbě 

požáru v bodu 9 je formulována podle autorky na základě získaných zkušeností ze cvičného 

požárního poplachu. Toto cvičení není v práci popsáno ani analyzováno. Cíl práce byl 

částečně splněn, nebyla nalezena problémová místa zjištěná analýzou chování zaměstnanců 
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při požáru. Následně navržené způsoby řešení v bodu 8 a 9 jsou obecného charakteru. Použité 

zdroje pro zpracování práce jsou převážně aktuální. Norma ISO 690-3 není dodržena 

v případě uvedených citací, umístění zdroje u tabulek, uvedení zákonů v přehledu použité 

literatury. Formální úprava práce je na uspokojivé úrovni. V práci je používán osobní rod, 

Tabulka 5 a Obrázek 19 jsou rozděleny na dvě stránky, vyskytují se předložky na koncích 

řádků, gramaticky chybně velká písmena uprostřed věty. 

 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

1. Jaká jsou hlavní rizika požáru ve firmě, která plynou z provedené SWOT analýzy? 

2. Uveďte zjištěné problémy z analýzy postupů chování zaměstnanců firmy při hrozbě požáru. 

3. Jaká opatření navrhujete pro řešení zjištěných problémů?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace oponenta bakalářské práce:  E - dostatečně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 26.5. 2014 

 

         

       …………………………………... 

       podpis oponenta bakalářské práce 

 

 

 

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

 


