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Téma bakalářské práce:  
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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 s názvem „Možnosti zásahu jednotek HZS u požáru velkého rozsahu“ je 

zpracována mimo úvodu a závěru do 19 kapitol v rozsahu 60 stran. Práce je rozdělena do části 

teoretické (str. 11 – 32) a praktické (str. 34 – 58). 

V teoretické části autor s využitím dostupné literatury pojednává o základních pojmech, 

integrovaném záchranném systému, Hasičském sboru České republiky, organizaci řízení 

zásahu, problematice požáru, software TerEx. Zde mám negativní připomínku k rozsahu 

a pořadí kapitol.  

V praktické části autor BcP řeší rozsáhlý požár skladových prostorů firmy Ectimex s.r.o. 

Zaměřuje se na analýzu zásahu, šetření požáru, aplikaci SW TerEx, zkrácený statistický 

průzkum a návrhy a doporučení. Za pozitivní považuji aplikaci SW TerEx a návrh 

Metodického listu s názvem  „Požáry velkého rozsahu“, který je bohužel zpracován 

amatérskou formou a neřeší některé další zásadní věci. Ostatní řešení obsažená v praktické  
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části jsou jen opisem událostí, které souvisí s hašením požáru. Zkrácený statistický průzkum 

není staticky vyhodnocen. 

V práci se vyskytují formální chyby (za nejvýznamnější lze považovat zkratky na začátku 

věty (např. str. 13, atd.) a dále odkazy v textu na obrázky, tabulky a grafy. 

Práce je doplněna tabulkami (2), obrázky (16), grafy (17) a přílohami (6). 

Autor použil při zpracování své bakalářské práce dostatečný počet zdrojů (26). 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

1. Jakým způsobem bude řešena součinnost jednotek požární ochrany při požáru velkého 

rozsahu? 

2. Jakým způsobem zabezpečíte dostatek vody na hašení požáru velkého rozsahu (to, co 

uvádíte v návrhu metodického listu, je nedostačující)? 
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