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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:

Bakalářská práce s názvem „Analýza připravenosti ORP Konice ve vztahu k požární
bezpečnosti“ je zpracována mimo úvodu a závěru do 5 kapitol v rozsahu 74 stran. Práce je
rozdělena do části teoretické (str. 10 – 25) a praktické (str. 26 – 63).
V teoretické části autorka s využitím dostupné literatury pojednává o terminologii, vymezuje
základní pojmy a právní předpisy. Dále pojednává o hasičském záchranném sboru, jednotkách
požární ochrany (dále jen „PO“) a sboru dobrovolných hasičů.
V praktické části autorka BcP pojednává o správním obvodu ORP Konice, o hasičském
záchranném sboru, jednotkách PO a sboru dobrovolných hasičů na území ORP Konice. V této
části jsou zbytečně uváděny některé informace, které nesouvisí s řešenou problematikou.
Za vlastní přínos lze považovat dotazníkový průzkum, který není statisticky vyhodnocen
a dále pokus o aplikaci SWOT analýzy, která je chybně a neúplně řešena. V práci není řešena
problematika dokumentace (2. bod zásad pro vypracování v zadání).
2/2

Příloha k protokolu o SZK č…..ze dne………
Autorka práce si při řešení své BcP nestanovila svůj cíl práce ani metody.
Práce obsahuje celou řadu formálních a gramatických chyb.
Práce je doplněna tabulkami (4), obrázky (9), z nichž některé jsou úplně zbytečné (např. obr.
6 a 7) přílohami (3), které nejsou v elektronické části práce uvedeny.
Autorka použila při zpracování své bakalářské práce dostatečný počet zdrojů (56).
Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Co je obsahem dokumentace PO a proč jste tuto skutečnost neřešila ve své práci, když
jste ji měla stanovenou v zadání?
2. Objasněte před komisí opravenou verzi SWOT analýzy.

Klasifikace oponenta bakalářské práce: E – dostatečně

V Uherském Hradišti dne 19.5.2017
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