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Kritéria hodnocení:

Stupeň hodnocení podle ECTS
A

1

Náročnost tématu práce

X

2

Splnění cílů práce

X

3

Teoretická část práce

X

4

Praktická část práce

X

5

Formální úprava práce

B

C

D

E

F

X

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Student Pavel Zapletal zpracoval a odevzdal k obhajobě bakalářskou práci na zadané téma
v rozsahu 66 stran textu doplněného 2 grafy, 7 obrázky, 20 tabulkami a 7 přílohami. Práce
je členěna obvyklým způsobem a obsahuje všechny požadované části. Právní normy zmíněné
v práci jsou aktuální. Při zpracování práce vycházel ze studia širokého spektra literatury a
pramenů, znalosti konkrétního prostředí. Při zpracování se student nevyhnul formálním
chybám. V praktické části práce se student věnuje problematice kontrol vozidel a
přepravovaného nákladu příslušníky bezpečnostních složek a obecnou policií a popisuje
technické prostředky využívané ke kontrole vozidel a nákladu. Student dle zvolených metod
analýzy rizik identifikoval vybraná rizika, která souvisí s kontrolou vozidel a přepravovaného
nákladu na pozemních komunikacích a navrhl opatření pro jejich minimalizaci. Vytýčené cíle
byly splněny. Celkově je možno práci hodnotit jako výbornou. Přes uvedené výhrady
doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. V úvodu píšete o bezpečnostních složkách a v kapitole 1.6 se zmiňujete i o
bezpečnostních sborech (ozbrojených). Definujte mi tyto dva pojmy a kdo do jaké
skupiny patří.
2. Jakými prostředky k detekci, identifikaci, dekontaminaci a individuální ochrany jsou
vybaveny zasahující jednotky „bezpečnostních složek“ (policie, celníci, obecná
policie) v případě dopravní nehody s nebezpečnou látkou, případně kontroly vozidla
s nákladem nebezpečné látky. Jaké opatření navrhujete k zabezpečení ochrany těchto
zasahujících příslušníků složek?

Klasifikace oponenta bakalářské práce: výborně (A)

V Uherském Hradišti dne 27. května 2018

…………………………………...
podpis oponenta bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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