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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: 
Předložená bakalářská práce je zpracována na aktuální téma. Cíl práce je formulován správně 
a výstižně s ohledem na zadání bakalářské práce. Pro zpracování tématu byly navrženy pouze 
obecné metody. Struktura práce vytváří předpoklad pro splnění zadání práce. Zadání práce je 
dodrženo. Práce pojednává o logistickém zabezpečení vybraných prvků integrovaného 
záchranného systému. Je složena z části teoretické a části praktické. Část teoretická obsahuje 
základní pojmy, legislativu vztahující se k integrovanému záchrannému systému, základní 
složky a jejich logistické zabezpečení. V bodu 1.3.1 nejsou správně uvedeny základní složky 
IZS. Dobře je zpracována rešerše odborné legislativy, ale absentuje oblast z úrovně 
Generálního ředitelství HZS ČR ve vztahu k integrovanému záchrannému systému. Informace 
a poznatky z Koncepce ochrany obyvatelstva se vztahují správně k řešenému tématu, ale 
nejsou využity v modelové situaci. Praktická část má podobu případové studie, rozsáhlého 
požáru firmy Remiva s. r. o. Chropyně v roce 2011. Práce řeší jak technické a materiální 
zabezpečení, tak i oblast zabezpečení službami a podpůrnými  činnostmi. Uvedení výčtu  techniky 
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u Policie ČR  a množství   obrázků u ZZS by  bylo vhodnější zařadit do příloh práce. Naopak 
absentují alespoň základní obrázky techniky HZS ČR a Policie ČR.  Negativa a pozitiva 
zásahu jsou převzata z již zpracovaného materiálu z roku 2011. Není provedeno autorovo 
zhodnocení či posouzení stavu logistického zabezpečení IZS. Formulované návrhy a 
doporučení směřují jen dílčím způsobem do oblasti řešení tématu práce. Zadání práce bylo 
převážně splněno.  Chybí vlastní posouzení a formulace vlastních návrhů. Použité zdroje     
pro zpracování práce jsou aktuální. Norma ISO 690-3 není dodržena, například nesprávně 
uvedený zdroj [14] - [29] a další, nesprávné umístění popisu tabulek, citace postrádají uvedení 
strany u zdroje nebo jsou zcela v rozporu s normou, není uveden zdroj u obrázku č. 3. 
V seznamu obrázků a v seznamu tabulek chybí uvedení zdroje a stránkování. Formální úprava 
práce je pouze na uspokojivé úrovni a snižuje úroveň práce. Vyskytují předložky na koncích 
řádků, chybějící text mezi nadpisy 1 a 1.1, 4 a 4.1, vyskytuje se nedůsledné zarovnání textu              
do bloku,  chybí interpunkce na koncích řádků u textu odrážek ve výčtu po dvojtečce. Práce je 
původní a není plagiátem. 
 
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

1. Jaké jsou základní složky IZS? 
2. Jaká legislativa, z úrovně Generálního ředitelství HZS ČR, je vydána ve vztahu 

k integrovanému záchrannému systému? 
3. S využitím jakých metod by jste provedl zhodnocení či posouzení stavu logistického 

zabezpečení IZS v modelovém případě? 
4. K jakým zjištěním by jste dospěl? 
5. Jaké návrhy a doporučení, které by směřovaly do oblasti řešení tématu práce, by jste 

pak formuloval? 
6. Proč není v práci dodržena norma ISO 690-3? 

 
 
 
 
Klasifikace oponenta bakalářské práce:  D - uspokojivě 
 
 
 
 
V Uherském Hradišti dne 1. června 2015 
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       podpis oponenta bakalářské práce 
 
 
 

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

 


