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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Matyáš Binter 
s názvem: Specifika zásahu jednotek požární ochrany při silničních dopravních nehodách s velkým
počtem postižených osob

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

27 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 18 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

8 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

37 

5. Celkový počet bodů 90 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaká jsou rizika pro zasahující, při dopravní nehodě prostředku hromadné přepravy?

2. Proč je důležitá součinnost složek IZS při dopravních nehodách autobusů?

3. Navrhněte opatření, která by mohla zmírnit následky dopravních nehod autobusů?

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Student Matyáš Binter přistupoval ke zpracování bakalářské práce velice svědomitě. V průběhu celého
akademického roku 2015/2016 pravidelně kontaktoval vedoucího bakalářské práce ale i ostatní odborník z
řad složek IZS a shromažďoval informace ke zpracovávanému tématu.

I když není pan Binter příslušníkem ani zaměstnancem žádné ze složek IZS je jeho bakalářská práce po
odborné i obsahové stránce úplná a jistě může být přínosná pro praxi.     

Jméno a příjmení: Kpt. Ing. Mgr. Hynek Černý
Organizace: HZS Středočeského kraje, územní odbor Beroun


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


