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FAKULTA LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 
 

 

 
HODNOCENÍ VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
Jméno a příjmení studenta:  Martina Hyklová  

 

Vedoucí bakalářské práce:         Ing. Ivan Princ 

Akademický rok:   2018/2019 

 

Téma bakalářské práce: Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru, místo a úkoly 

v sestavě hasičských jednotek 

 
 

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:  

 

Studentka Martina Hyklová zpracovala a odevzdala k obhajobě bakalářskou práci na vlastní 

téma v rozsahu 71 stran textu doplněného 23 obrázky, 7 tabulky, 5 grafy a 1 přílohou. Stu-

dentka použila 30 zdrojů literatury a elektronických odkazů, z toho 1 zahraniční. Cíl práce 

s použitými metodami a omezením práce jsou formulovány v samostatné kapitole (kapitola 4) 

na konci teoretické části práce. Jsou formulovány správně, výstižně a respektují zadání baka-

lářské práce. Bohužel studentka opomněla navrhnout případné změny a opatření ke zlepšení ak-

tuálního stavu tak, jak se o tom zmiňuje v hlavním cíli bakalářské práce. Právní normy zmíněné 

v práci jsou z historického pohledu aktuální. Norma 690–3 je dodržena. Při zpracování práce 

vycházela ze studia širokého spektra literatury a pramenů, znalosti konkrétního prostředí. Při 

zpracování se studentka nevyhnula formálním chybám (např. spojky, předložky nepatří na 

konec řádků, ale na začátek nového řádku; chybí mezery mezi znaky fyzikálních a matema-

tických jednotek a číselnou hodnotou /10,5m, 3400mm/ – str. 48, 49, chybné skloňování slov 

/„…došla tam…“, správně má být „…došlo tam…“/ – str. 53; tabulky – str. 29, 30 a grafy – 

str. 61 nejsou zarovnány na střed stránky).  
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Teoretická část práce obsahuje 4 kapitoly, v poslední jsou uvedeny cíle a metody zpracování 

práce. Autorka v první kapitole vymezuje Integrovaný záchranný systém v kontextu základ-

ních opatření ochrany obyvatelstva. V dalších dvou kapitolách se studentka věnuje historic-

kým aspektům vzniku profesionálních hasičských sborů, současné organizační struktuře HZS 

a definuje základní pojmy. 

Praktická část má pět kapitol. Studentka v prvních kapitole na základě „Koncepce“ hodnotí 

všeobecná rizika a hrozby sil a prostředků HZS.  V dalších dvou kapitolách praktické části se 

věnuje historii, působnosti, struktuře a hlavním úkolům Záchranného útvaru HZS. V  posled-

ních dvou kapitolách této části práce je vlastní analýza Záchranného útvaru v obci Hlučín a to 

od jeho historie vzniku přes analýzu možností nasazení sil a prostředků při záchranných a li-

kvidačních pracích při živelních pohromách 

Závěr – studentka pracovala samostatně, konzultací se účastnila, projevovala tvůrčí – krea-

tivní myšlení. Vytýčené cíle byly splněny částečně. Celkově je možno práci hodnotit jako 

dobrou. Přes uvedené výhrady doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 

 

 

Kontrola plagiátorství: V intencích příslušného ustanovení SR/6/2013 jsem provedl hodnoce-

ní původnosti předložené práce s výsledkem: nejvyšší míra podobnosti je 7 % – předložená 

práce není plagiát. 

 

 

 

 

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  ……C – dobře……......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne…31. květen 2019………… 

 

         

       …………………………………... 

       podpis vedoucího bakalářské práce 

 

 

 

 

 

 

A – výborně B – velmi dobře C – dobře D – uspokojivě E – dostatečně F – nedostatečně 

 


