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Jméno a příjmení studenta:  Jan Rajchl 

Vedoucí bakalářské práce:       Ing. Miroslav Musil, Ph.D. 

Akademický rok: 2014/2015 

 

Téma bakalářské práce: Zhodnocení logistického zabezpečení HZS při požárech v  

           okrese Uherské Hradiště. 

 

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 potřebné téma. Cíl práce je formulován vhodně 

a správně. Použité metody při zpracování práce jsou adekvátní. Struktura práce vytváří 

předpoklad pro splnění cíle práce. Zadání práce je dodrženo. Teoretická část práce obsahuje 

vymezení pojmů z oblasti logistiky, integrovaného záchranného systému, hasičského 

záchranného sboru a jeho logistického zabezpečení. Vytváří vhodný teoretický úvod            

pro zpracování tématu práce. Praktická část je věnována analýze současného stavu 

technického a materiálního zabezpečení hasičského záchranného sboru. Je provedena analýza 

požárů v okrese Uherské Hradiště a pro analýzu současného stavu technického a materiálního 

zabezpečení jsou vybrány dva největší požáry. Návrhová část obsahuje formulovaná řešení 

zjištěných problémů. Cíl práce byl splněn, byla nalezena problémová místa a následně byly 

navrženy vhodné způsoby řešení. Použité zdroje pro zpracování práce jsou aktuální. Norma 

ISO 690-3 je dodržena. Formální úprava práce je na velmi dobré úrovni. Práce je původní a 
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není plagiátem. Vykazuje velkou shodu, 75 %. Je to způsobeno tím, že práce byla 

porovnávána s původní verzí toho samého autora. Došlo tedy k přepracování 25 % původní 

práce. 

Student pracoval samostatně. Na základě doporučení komise pro státní závěrečné zkoušky 

dopracoval bakalářskou práci. Dodržoval termíny z harmonogramu zpracování práce. 

Konzultoval osobně nebo elektronicky. Se zdroji pracoval samostatně, soustředil odpovídající 

k tématu práce a plně jich využil pro zpracování práce. Doporučení od vedoucího práce         

do práce zapracovával. Kvalita jeho práce je již velmi dobrá. Prokázal schopnost řešit zadané 

téma práce na dobré úrovni. Student prokázal schopnosti vyžadované pro zpracování 

bakalářské práce na velmi dobré úrovni. 

 

 

 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

1. Je možné ještě zlepšit logistické zabezpečení HZS v okrese Uherské Hradiště a jak? 

2. Jaký přínos mělo zpracování bakalářské práce pro Vás? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  B – velmi dobře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 25.5. 2015 

 

         

       …………………………………... 

       podpis vedoucího bakalářské práce 

 

 

 

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

 


