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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Jelikož je poslání Hasičského záchranného sboru České republiky v první řadě službou veřejnosti při řešení nastalých
mimořádných událostí, je náročné hovořit o nákladech a stanovovat jejich kalkulaci ve smyslu případné úhrady.

Splnění zadání

splněno

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Předložená bakalářská práce splňuje zadání. Důležitou součástí práce je popis a pochopení fungování integrovaného
záchranného systému resp. Hasičského záchranného sboru České republiky ve vztahu k výslednému zpracování zadání
práce.

Zvolený postup řešení

správný

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Stanovení nákladů bylo provedeno dle platných postupů, navíc bylo provedeno srovnání více metod řešení.

Odborná úroveň

B - velmi dobře

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.
Z titulu své funkce a odbornosti mohu hodnotit práci z pohledu zpracování dat a informací získaných z úrovně Hasičského
záchranného sboru České republiky. Autorka správně pochopila a v rámci práce aplikovala způsob stanovení nákladů za
provedení likvidačních prací resp. úhrady za dopravní nehodu.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Neshledal jsem žádné nedostatky z hlediska typografické a jazykové stránky předložené práce.

Výběr zdrojů, korektnost citací

B - velmi dobře

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními
zvyklostmi a normami.
Při získávání podkladů k vypracování práce zvolila autorka všechny dostupné zdroje. Oceňuji získávání informací formou
přímých konzultací s příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky stanice Děčín. Z hlediska zpracování zdrojů
nedošlo k porušení citační etiky, vše je v souladu s citačními zvyklostmi.

Další komentáře a hodnocení
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Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.
Práce je logicky uspořádána, teoretická část popisuje obecná fakta, která jsou podstatná pro následné stanovení
výpočtových hodnot. Samotné stanovení nákladů vychází z tabulkových, určených, hodnot.
1. Z jakého důvodu je řešena kalkulace úhrad nákladů jednotek požární ochrany tímto způsobem právě u
dopravních nehod?
2. Jakým způsobem byla nařízením vlády stanovena ona paušální částka 5600 Kč?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.

Datum: 4.9.2015
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