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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce na téma Logistické zabezpečení vybraných prvků IZS je původní, byla
provedena kontrola a práce není plagiát.
Bakalářská práce je v dnešní době velmi aktuální, vzhledem k narůstajícím úkolům složek
IZS. Práce je rozdělena do sedmi kapitol, obsahuje 57 stran textu a dvě přílohy. Prvním
nedostatkem práce je to, že student cíl práce definuje v úvod, nikoli na konci teoretické části a
současně neuvádí použité metody k řešení práce. V celé práci se projevuje ta skutečnost, že ji
zpracovával bez konzultací a kontroly ze strany vedoucího, což vedlo k nedodržení formální
úpravy textu podle normy ČSN ISO 690 – 3 (nejednotné psaní odrážek, číslování podkapitol
až do čtvrté úrovně, po jednotlivých kapitolách bez textu pokračování podkapitolou,
u obrázků v textu neuveden zdroj – obr. 3, 5 – 8). Tabulka 3 (str. 47) je překopírovaná, není
uveden zdroj.
Z hlediska odborného práce definuje prostředky, ale nezabývá se, kdo oblast logistiky
konkrétně řeší (zda je to systematizované místo nebo pověřená osoba, jejími úkoly,
pravomocí a povinnostmi při zásahu.
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Praktická část práce je řešena na jednom z největších požárů ve Zlínském kraji – firma
Remiva, s.r.o Chropyně. Zda autor uvedl hodnocení, které bylo zpracováno, ale neprovedl
vlastní zhodnocení stavu logistického zabezpečení IZS. Formulované návrhy a doporučení se
částečně dotýkají řešení tématu práce. Chybí vlastní posouzení a formulace vlastních návrhů.
Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Kdo konkrétně na jednotlivých prvcích IZS řeší oblast logistiky?

Práci doporučuji k obhajobě.
Klasifikace vedoucího bakalářské práce: E - dostatečně

V Uherském Hradišti dne 2. června 2015
…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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