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POSUDEK OPONENTA 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. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30) 

15 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 16 

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) 

24 

5. Celkový počet bodů 63 

Návrh otázek k obhajobě

1. K čemu slouží a co obsahuje typová činnost Zásah složek IZS při mimořádné události s velkým
počtem raněných a obětí?

2. K čemu slouží a co obsahuje Bojový řád jednotek požární ochrany?

3. 

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

Abstrakt neobsahuje výsledky práce.
V práci je značně krátká metodika, která neobsahuje rozpracování a konkretizaci postupů při užití
jednotlivých výzkumných metod.
Jedním z cílů práce bylo vyhodnocení taktiky zásahu při mimořádné události s velkým počtem raněných a
obětí. Zhodnocení taktiky bylo provedeno nedostatečně, a to i s ohledem na ustanovení Bojového řádu
jednotek PO a Typových činností. (ani jeden z dokumentů není zmíněn v teoretické části práce). Dalším
cílem bylo doporučit metody a možnosti zvýšení efektivity zásahů, což opět nebylo v práci provedeno. Tím
nebyly oba cíle splněny.
Vlastní analýza zásahů nebyla provedena, neboť autor práce vycházel z materiálů zpracovaných
jednotlivými HZS krajů (HZS hl. m. Prahy). Nebyla provedena ani komparace poznatků z jednotlivých
zásahů. 
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