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HODNOCENÍ OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Autor práce Tomáš Karásek 

Studijní program Ochrana obyvatelstva 

Forma studia kombinovaná 

Akademický rok 2020/2021 

Téma práce Evakuace krytého bazénu Sportovního zařízení města Hustopeče 

Autor posudku Doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD. 

 
 Kritéria hodnocení Váha Hodnocení 

1 Formulace cílů práce a použité metody  0,10 B 

2 Úroveň teoretické části práce 0,30 B 

3 Úroveň analyticko-empirické části práce 0,20 B 

4 
Výstavba textu a jeho logická provázanost, kvalitativní 

a kvantitativní parametry práce 
0,13 C 

5 Splnění cílů práce a relevance závěrů 0,15 B 

6 Jazyková úroveň práce 0,05 C 

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

 Návrh hodnocení dle váženého průměru 1,00 C (1,63) 

 

 

Autor bakalářské práce formuloval cíl své práce v úvodu. Použité metody zpracování lze 

považovat za dostatečné. Škoda, že autor nepoužil na řešení své BP např. nějakou metodu 

analýzy rizik anebo metodu SWOT analýzy, a to v souvislosti s posouzením bezpečnosti 

provozu krytého bazénu, kterou jsem v BP nezaregistroval. Úroveň teoretické i praktické části 

je na poměrně dobré úrovni. Výstavba textu není vždy zcela s požadavkem na zpracování BP. 

Dokladem toho může být např. věta „Pokládá za zajímavé ji předložit k nahlédnutí, aby si 

čtenář práce mohl udělat představu, …“. V prvních větách některých kapitol a podkapitol autor 

BP neuvádí, o co se jedná. V tomto textu nesprávně využívá názvů kapitol a podkapitol.  

Lze konstatovat, že vytýčené cíle nebyly splněny v plném rozsahu. Připomínku mám nejen 

k jazykové úrovni zpracování (kde chybí např. interpunkční znaménka, atd.), ale i k formálním 

náležitostem (kde chybí např. odkazy na obrázky, legendy na obrázcích jsou nečitelné, atd.). 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou „C“. 

 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1. V které části autor práce posuzuje bezpečnost provozu krytého bazénu, kterou si 

stanovil za cíl práce? 

2. Je dojezdový čas (2 minuty) jednotky požární ochrany k požáru SPOZAM 

v Hustopečích reálný? Proč uvažujete s rychlostí 60 km/h, nebylo by vhodnější 

kalkulovat s menší rychlostí např. 45 km/h? 
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3. Jaká by byla asi výška financí na Vámi navržené stavební úpravy? 

4. Jak se zaměstnanci SPOZAM v Hustopečích v případě vzniku mimořádné události 

podílejí na evakuaci osob? 

 

 

V Uherském Hradišti dne 01.06.2021  Podpis: 
 

 
Hodnocení odpovídá stupnici ECTS: 

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-… 
 

 

 


