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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: 

Bakalářská práce (BcP) s názvem „Analýza sil a prostředků k likvidaci plošných požárů“ je 
zpracována mimo úvodu a závěru do 6 kapitol v rozsahu 91 stran (včetně příloh). Obsahuje 
5 tabulek, 10 obrázků (z toho jen jeden vlastní) a 7 příloh. 

Práce je rozdělena do dvou částí a to teoretické a praktické. Teoretická část je zpracována na 
str. 11 až 37 a autor v ní pojednává o integrovaném záchranném systému  (IZS), požární 
ochraně s důrazem na Hasičský záchranný sbor České republiky (ČR), jednotkách požární 
ochrany, vymezení základních pojmů o požáru a jeho charakteristice. Tuto část tak, jak je po 
obsahové stránce zpracována, vzhledem k zadání BcP považuji za zbytečnou (např. jaký má 
vliv Národní protidrogová centrála  na likvidaci lesních požárů atd.). Za zbytečné řešení 
tématu považuji i uvedení obrázků č. 2 a 3. 

Cíl práce a metody práce jsou jen krátce rozpracovány na půl strany (str. 38). 
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V praktické části, která je řešena na stranách 40 až 69, autor práce pojednává o systému 
letecké hasičské služby ČR, o rozdělení požární techniky a o problematice řešení lesního 
požáru Bzenec. 

Pátá kapitola, která pojednává o likvidaci lesního požáru v Bzenci, je od str. 56  až po stranu 
65  opsána ze zdrojů uvedených autorem v závorce (mimo části 5.5 str. 65). 

V šesté kapitole si autor vybral pro analýzu sil a prostředků nasazených při lesním požáru 
Bzenec 2012 metodu SWOT analýzy, kterou aplikoval s chybami. V závěru této kapitoly jsou 
uvedeny návrhy na zlepšení současného stavu, které možno považovat vcelku za vhodné.  

Z formálního hlediska obsahuje práce celou řadu nedostatků. Např. v nadpisech podkapitol 
jsou uvedeny zkratky (str. 18, 22, atd.), nesprávný začátek věty psaný zkratkou (např. str. 11, 
14, 15, atd.), nedůsledné používání zkratek např. str. 9, 17, atd. Dále v textu práce chybí 
odkazy na obrázky a tabulky. 

Práce obsahuje celou řadu gramatických chyb, např. chybějí čárky, tečky a mezery (str. 11, 12 
atd.) a nedůsledné používání zvolených zkratek (např. str. 11, 12 atd.).  

Autor využil při zpracování své práce až 68 zdrojů, což považuji za poměrné velké množství 
pro daný typ práce. 
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

1. Jaké činnosti provádí letecká hasičská služba? 

2. Jaké jsou hlavní parametry hasebního letadla? 

3. Tabulkovou formou uveďte typy hasebních letadel používaných v ČR při hašení 
lesních požárů. 

4. Kolik osob a techniky bylo nasazeno na likvidaci lesního požáru Bzenec 2012? 
 
 
 
 
 
Klasifikace oponenta bakalářské práce: D - uspokojivě 
 
 
 
 
 
V Uherském Hradišti dne 29.5.2015 
 
         
       …………………………………... 
       podpis oponenta bakalářské práce 
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