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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 (dále jen „BP“) na téma "Zásah jednotek požární ochrany na vodní hladině“ 

je zpracována v rozsahu 47 stran a je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické 

části BP její autor pojednává o významu a způsobu nasazení jednotek požární ochrany (dále 

jen „JPO“) při záchraně osob, včetně věcných a osobních prostředků nutných pro záchranu 

osob. V praktické části autor BP řeší zásah JPO na zamrzlé vodní hladině, dále s využitím 

vývojového diagramu a metody What If analyzuje rizika při práci hasičů na vodní hladině 

a navrhuje opatření pro vybraná rizika. V závěru práce pojednává o bezpečnosti a ochraně 

zdraví hasičů při práci na vodní hladině.  

Autor BP svoji obsahovou strukturu a danou problematiku rozpracoval v rozsahu sedmi 

kapitol. Práce obsahuje10 obrázků a 7 tabulek. 

Při zpracování BP autor práce prokázal velmi dobré teoretické vědomosti, které aplikoval 

správným způsobem v praktické části na konkrétně řešený problém a to včetně svých návrhů 

a doporučení. 
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Autor BP přistupoval ke zpracování své BP zodpovědně a iniciativně. S vedoucím práce 

zpracovávanou problematiku průběžně konzultoval. Připomínky ze strany vedoucího BP 

respektoval. 

Autor BP při zpracování použil 20 informačních zdrojů, na jejichž základě lze konstatovat, že 

se autor velmi dobře dokáže orientovat v odborném textu.  

Základní cíl i další cíle vytyčené v zadání BP autor BP splnil.  

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.  

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.   

 

 

 

 

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

hodnocení původnosti předložené práce s výsledkem: nejvyšší míra podobnosti je 8 % - 

předložená práce není plagiát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  B – velmi dobře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 27. 5. 2019 

 

         

       …………………………………... 

       podpis vedoucího bakalářské práce 

 

 

 

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

 


