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Téma bakalářské práce:  
 

Zabezpečení rodinného domu a jeho ochrana před požárem 

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) řeší problematiku zabezpečení rodinného domu a jeho ochranu před 

požárem. 

Práce je zpracována v rozsahu sedmi kapitol a je rozdělena do dvou částí. V teoretické části 

práce se autorka zabývá základními pojmy, základními právními předpisy v dané oblasti 

a všeobecným popisem dané problematiky. Praktická část je zaměřena na posouzení 

zabezpečení konkrétního rodinného domu. Pomocí metody SWOT analýzy a Ishikawa 

diagramu autorka práce analyzovala možné rizika vzniku požáru. V závěru práce je návrh na 

možná řešení a opatření na zlepšení stavu zabezpečení rodinného domu před požárem. 

Za pozitivní v práci považuji že autorka práce aplikovala poznatky získané při studiu. Při řešení 

daného problému, použila metodu SWOT analýzy a Ishikawa diagramu.  
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Za pozitivní též považuji i konkrétní výpočet možnosti dojezdu různých jednotek požární ochrany 

k řešenému domu a návrh konkrétního zkvalitněni ochrany rodinného domu před požárem včetně 

jeho finančního vyčíslení. 

Při zpracování BcP autorka práce prokázala velmi dobré teoretické vědomosti, které se snažila 

aplikovat v praktické části na řešený problém. Formální úprava práce je na velmi dobré 

úrovni. Drobné nedostatky nesnižují kvalitu práce. Práce je vhodně doplněna 15 obrázky, 

13 tabulkami a 7 grafy. 

Autorka BcP použila 32 zdrojů a prokázala znalost práce s odborným textem. 

Problémy spojené s řešením autorka práce konzultovala s vedoucím. 

Základní cíl i další úlohy vytyčené v zadání autorka práce splnila velmi dobrým způsobem. 

Práce není plagiát. 
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