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 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 dobré úrovni obsahující ucelený pohled na problema-

tiku historického vývoje požární ochrany v „okrese“ Žďár nad Sázavou (okresy byly zrušeny, 

i když HZS z důvodu vybudované JSVV kopíruje hranice bývalých okresů, nelze mluvit  

o právně platném území). Formulace cílů práce a použité metody jsou definovány v úvodu 

práce nejasně – postrádám také stanovení dílčích cílů. 

 

Práce má propracovanou teoretickou část, která však končí rokem 2000, tudíž postrádám do-

končení této kapitoly (krátkou zmínku vývoje nebo odkaz na další část práce). Praktickou část, 

která podává reálný obraz současného stavu JPO na území ORP Žďár n/Sázavou, hodnotím 

kladně. Práce je ucelená a srozumitelná.  

 

Nedostatky: Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů byl zrušen k 1. 1. 2014, v práci nezdů-

vodňujeme, proč jste si toto téma vybral (viz úvod), práce s obrázky a textem (hodně prázdného 

místa na str. 17. dole), kapitoly nezačínáme obrázkem, ale textem (viz podkapitoly 3.2.1, 3.2.3, 

3.2.5 a 3.2.6), chybí popis tabulek a uvedení zdrojů na str. 32 a dále, psaní mezer na str. 33, 

nečitelný obrázek na str. 35, jiné použité fonty písma v tabulkách 1 a 2 na str. 42 a dalších, 

psaní mezer v datech (myšleno datum), chybí zdroje v seznamu obrázků a tabulek na konci 

práce,). 

 

Celkově odevzdanou práci hodnotím jako dobrou.  
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Otázky k obhajobě: 

1. Co je hlavním cílem a dílčími cíli Vaší práce? 

2. Mohl byste na základě Vašich zjištěných skutečností z analýzy stávající úrovně sil a 

prostředků JSDHO konkretizovat Vaše návrhy, případná doporučení směřující ke zkva-

litnění současného stavu, což jsou body 3 a 4 ze zásad pro vypracování Vaší BP. 

 

 

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-… 
 

 

 


