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Téma bakalářské práce: 

Individuální ochrana ve vybraném kraji 

 

 

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 řeší významnou a zajímavou bezpečnostní oblast se zaměřením na 

individuální ochranu ve vybraném kraji. 

V teoretické části práce jsou podrobně a přehledně uvedeny: definice a základní pojmy, 

přehled legislativy, ochrana obyvatelstva, individuální ochrana osob, prostředky individuální 

ochrany osob, zdravotnické prostředky ochrany, improvizované prostředky ochrany. Popis 

prostředků ochrany dýchacích cest je vhodně doplněn celou řadou ilustračních fotografií. Na 

konci teoretické části jsou uvedeny cíle a metody zpracování bakalářské práce.  

Praktická část práce obsahuje dotazníkové šetření od přípravy dotazníku, provedení až po 

analýzu a hodnocení získaných výsledků dotazníku. Výzkumný dotazník obsahuje 16 otázek a 

je v práci zahrnut jako příloha. Výzkumu se zúčastnilo celkem 102 respondenti z celého 

věkového spektra. Důležitá je informace na str. 44 až 46, kde jsou uvedeny speciální prodejny 

prostředků individuální ochrany osob ve Zlínském kraji.  
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Nejcennější části práce jsou návrhy autorky pro zlepšení současného stavu řešené 

problematiky. Přesto doporučuji, aby uvedené návrhy byly podrobněji rozpracovány dle 

jednotlivých věkových kategorií obyvatelstva. 

Celkový rozsah práce čítá 67 stran z toho vlastní bakalářská práce zahrnuje 62 stran a 1 

přílohu (dotazník). 

 

Rozsah, způsob zpracování a odborná kvalita předložené kvalifikační práce odpovídá všem 

požadavkům univerzity a fakulty, proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 

 

 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

 

1. Stručně uveďte, jakým způsobem byla provedena literární rešerše k bakalářské práci? 

 

2. Vaše práce neobsahuje žádnou citaci odborné zahraniční literatury. Proč? 

 

3. Co jsou to tzv. „únikové ochranné masky“ a k čemu slouží? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace oponenta bakalářské práce: B – velmi dobře 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 6. června 2019 

 

         

       …………………………………... 

       podpis oponenta bakalářské práce 

 

 

 

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

 


