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Jméno a příjmení studenta:  Kateřina Kopřivová 

Oponent bakalářské práce:      Ing. Bc. Miroslav Musil, Ph.D. 

Akademický rok: 2019 / 2020 

 
Téma bakalářské práce: Zásah jednotek požární ochrany ve výškách a nad volnou hloubkou 
 
 

Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Formulace cílů práce  
a metodika jejího zpracování 

 X     

2 Práce s daty a informacemi X      

3 Práce s literárními a jinými 
zdroji (citace, norma) 

 X     

4 Jazyková kultura  
a formální úprava práce 

 X     

5 Splnění cílů práce, závěry 
práce a jejich formulace 

 X     

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

 
Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 
Předložená bakalářská práce se zabývá jednou z mnoha činností jednotek požární ochrany, 
zásahem ve výškách a nad volnou hloubkou. 
Cíl práce je formulován nejednoznačně. Jde o popis zásad pro vypracování bakalářské práce 
ze zadání. Pro zpracování práce jsou použité obecné metody. Nejsou však objasněny a není 
uvedeno, kde v práci budou použity a k čemu. Metodika řešení tématu je logická, správná a 
směřuje ke splnění zásad pro vypracování bakalářské práce. Jsou tak dodrženy zásady         
pro vypracování bakalářské práce ze zadání bakalářské práce. 
Autorka vychází při řešení tématu práce z menšího souboru domácích zdrojů (20) a také 
zahraničních zdrojů (3). Při zpracování využívá autorka podstatných informací, vhodně a 
správně je používá pro řešení tématu práce. Norma ISO 690-3 je v práci dodržena. 
Jazyková a formální úprava práce je na velmi dobré úrovni. Formální úprava práce vykazuje



 2/2

 
 
              

 
dílčí nedostatky. Například předložky na koncích řádků, Seznam použitých symbolů a zkratek 
není uspořádán podle abecedy a v textu práce nejsou odkazy na tabulku a některé obrázky. 
Teoretická část práce se zabývá popisem struktury hasičského záchranného sboru a odbornou 
přípravou hasičů. Jsou uvedeny základními pojmy, právní předpisy a technické normy 
v oblasti tématu práce. Je rozebráno provedení záchrany ve výškách a nad volnou hloubkou. 
V dalších kapitolách je popsán používaný materiál a vybavení pro tyto speciální zásahy.        
V praktické části je uvedena požární stanice Prostějov a pravidelná odborná příprava jejich 
příslušníků. 
V kapitole 12 je zpracován Plán taktického cvičení, podle kterého bylo cvičení provedeno. 
Tento dokument je uvedený jako Příloha č. III. Tato část naplňuje druhý bod zásad zpracování 
bakalářské práce. Není jasné, jaký je podíl autorky na zpracování Plán taktického cvičení. 
V následující kapitole 13 byl popsán průběh taktického cvičení a byly přiloženy fotografie, 
které jej velice dobře dokumentují. 
V kapitole 14, je vyhodnoceno provedené cvičení na 15 řádcích. Je konstatováno, že cvičení 
potvrdilo ukázkovou akceschopnost lezecké skupiny PS Prostějov na daný druh událost. Byl 
zjištěn jen jeden problém, na který bylo navrženo řešení na 7 řádcích. Tato část naplňuje třetí 
bod zásad zpracování bakalářské práce. 
V bodu Závěr, na straně 50 je konstatováno: „Cílem práce bylo zpracovat dokumentaci          
k tomuto cvičení, …“ a dále je uvedeno: „Dalším cílem práce bylo vyhodnotit cvičení a 
navrhnout opatření pro zlepšení problematiky při zásazích ve VVH.“ Tyto formulace 
potvrzují, že cíl práce je formulován nejednoznačně. Jde o popis zásad pro vypracování 
bakalářské práce ze zadání. 
Celkově lze konstatovat, že zadání bakalářské práce je naplněno. Přínosné je, že byl 
zpracován Plán taktického cvičení, podle kterého bylo cvičení provedeno. Vhodně byly 
uvedeny dokumentující fotografie průběh cvičení. V Příloze č. I je uvedeno přehledně 
vyobrazení materiálu, který je používaný pro práce a záchranu ve výškách a nad volnou 
hloubkou. 
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
1. Jak byste jednoznačně formulovala cíl bakalářské práce? 
2. Jak odhadujete svůj podíl na zpracování Plánu taktického cvičení? 
3. Jak ovlivnilo cvičení jeho přerušení ostrým zásahem? 
3. Proč jste si zvolila pro bakalářskou práci tuto problematiku? 
 
 
Klasifikace oponenta bakalářské práce:  B – velmi dobře 
 
 
 
V Uherském Hradišti dne 22. 6. 2020 
         
       …………………………………... 
       podpis oponenta bakalářské práce 
 
 
 

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

 


