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Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

FAKULTA LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 
 

 

 
HODNOCENÍ VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
Jméno a příjmení studenta:  Jan Brázdil  

 

Vedoucí bakalářské práce:         Ing. Ivan Princ 

Akademický rok:   2018/2019 

 

Téma bakalářské práce: Kritická infrastruktura a její prvky na území kraje (obce 

s rozšířenou působnosti 

 
 

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:  

 

Student Jan Brázdil zpracoval a odevzdal k obhajobě bakalářskou práci na zadané téma v roz-

sahu 66 stran textu doplněného 19 obrázky, 1 tabulkou, 1 přílohou bez grafů. Práce je členěna 

obvyklým způsobem a obsahuje všechny požadované části. Student použil 40 zdrojů literatury 

a elektronických odkazů, z toho 3 zahraniční. Cíl práce s použitými metodami jsou formulo-

vány v samostatné kapitole (kapitola 5) na konci teoretické části práce. Jsou formulovány 

správně, výstižně a respektují zadání bakalářské práce. Právní normy zmíněné v práci jsou ak-

tuální. Norma 690–3 je dodržena. Při zpracování práce vycházel ze studia širokého spektra li-

teratury a pramenů, znalosti konkrétního prostředí. Při zpracování se student nevyhnul for-

málním chybám (např. chybí tečky na konci vět – str. 33) anebo také nesprávně používá časo-

vání sloves (např. „…cílem cvičení je…“ – str. 56, správně má být „bylo“) a nesprávně pou-

žívá malá a velká písmena v textu (např. Zlínský kraj má být s velkým „Z“ – str. 60).  

Teoretická část práce obsahuje 5 kapitol, v poslední jsou uvedeny cíle a metody zpracování 

práce. Autor se v kapitole v prvních čtyřech kapitolách zabývá historickými aspekty vzniku 

pojmu kritická infrastruktura a vysvětluje zde další základní pojmy z této oblasti, včetně pre-

vence, ohrožení a ochraně prvků kritické infrastruktury.  
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Součástí teoretické části práce je ve dvou kapitolách popsán bezpečnostní systém a Integrova-

ný záchranný systém, jakožto subjekt kritické infrastruktury v kontextu s poskytováním nou-

zových služeb, které jsou pak analyzovány v praktické části práce. 

Praktická část má čtyři kapitoly. Student v prvních dvou kapitolách identifikuje možné ohro-

žení funkce prvku kritické infrastruktury v ORP Holešov ve Zlínském kraji. Jako prvek kri-

tické infrastruktury v kontextu zabezpečení nouzových služeb autor vybral Požární stanici 

v ORP Holešov. V této části práce nechybí ani geografický popis zájmové oblasti.  

Pro vypracování druhé části praktické části práce autor pro analýzu aktiv a hrozeb Požární 

stanice v ORP Holešov použil softwarový nástroj RISKAN. Nechybí zde ani opatření pro 

zlepšení současného stavu. 

V poslední kapitole praktické části popsal taktické cvičení Požární stanice v Holešově na té-

ma: „Požár v budově Oddělení monitorování rádiového spektra Karlovice“ jakožto prvku 

kritické infrastruktury, jenž je součástí nouzových služeb HZS Zlínského kraje. 

Závěr – student pracoval samostatně, konzultací se účastnil, projevoval tvůrčí – kreativní 

myšlení. Vytýčené cíle byly splněny. Celkově je možno práci hodnotit jako výbornou. 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 0 % – předložená 

práce není plagiát.  

 

 

 

 

 

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  …A – výborně...................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne…28. května 2019…… 

 

         

       …………………………………... 

       podpis vedoucího bakalářské práce 

 

 

 

 

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

 


