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HODNOCENÍ OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Autor práce Lukáš Bartoněk 

Studijní program Ochrana obyvatelstva 

Forma studia prezenční 

Akademický rok 2020/2021 

Téma práce 
Historie a současnost sboru jednotky dobrovolných hasičů v obci 

Týn nad Bečvou 

Autor posudku Ing. Ivan Princ 

 
 Kritéria hodnocení Váha Hodnocení 

1 Formulace cílů práce a použité metody  0,10 C 

2 Úroveň teoretické části práce 0,30 B 

3 Úroveň analyticko-empirické a návrhové části práce 0,20 B 

4 
Výstavba textu a jeho logická provázanost, kvalitativní 

a kvantitativní parametry práce 
0,13 B 

5 Splnění cílů práce a relevance závěrů 0,15 C 

6 Jazyková úroveň práce 0,05 C 

7 Formální náležitosti práce (včetně citací a užití šablony) 0,07 D 

 Návrh hodnocení dle váženého průměru 1,00 C (1,72) 

 

 

Student předložil k hodnocení práci na průměrné úrovni obsahující ucelený pohled na proble-

matiku požární ochrany v obci. Formulace cílů práce a použité metody jsou definovány 

v úvodu práce velice stručně – postrádám však stanovení dílčích cílů. Jednou ze zásad pro vy-

pracování je zpracování literární rešerše – v práci jsou citace celých odstavců, takováto práce 

se zdroji je v akademickém textu nepřípustná a nelze jí brát jako literární rešerši.  

 

Práce má propracovanou teoretickou část. Praktickou část, zejména dotazníkové šetření, které 

podává reálný obraz ze dvou pohledů, a to jak z pohledu hodnocení příslušníky JPO, tak i z po-

hledu občanů obce, hodnotím kladně, i když tam u zásadních otázek postrádám pro lepší a 

přehlednější zviditelnění výsledků šetření v podobě grafů. Práce je spolu s návrhy na zlepšení 

současného stavu ucelená a srozumitelná.  

 

Nedostatky: kapitoly nezačínáme obrázkem, ale textem, překlepy v textu (na str. 43 je špatně 

4,76 %, má být 14,29 %), chybí zdroje v seznamu obrázků a tabulek na konci práce, psaní 

mezer v seznamu obrázků – příklad č. 1). 

 

Celkově odevzdanou práci hodnotím jako dobrou.  

 

 

 



 
 

 

Verze formuláře: 2021-05-14 2/2 

Otázky k obhajobě: 

1. Co je literární rešerše a jak má správně být interpretována v textu. 

2. Mohl byste konkretizovat Vaše návrhy a doporučení, o kterých se zmiňujete ve Vaši 

práci, zejména co se týče těch zmíněných dvou „větších podpor“ spolupráce a vzdělá-

vání. 

 

 

V Uherském Hradišti dne 30.05.2021  Podpis: 

 

 
Hodnocení odpovídá následující stupnici: 

A = 1,00-1,24 B = 1,25-1,50 C = 1,51-2,00 D = 2,01-2,50 E = 2,51-3,00 F = 3,01-… 
 

 

 


