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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:  Ing. Milan Dejda 
s názvem: Plán provedení modelového taktického cvičného požárního poplachu v podmínkách
věznice Vězeňské služby České republiky v součinnosti s Hasičským záchranným sborem příslušného
kraje.

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

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) 

7 

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

35 

5. Celkový počet bodů 90 

Návrh otázek k obhajobě

1. Je spolupráce VS ČR a HZS ČR v současné době dostatečná?

2. Jak velké je riziko vzniku požáru ve věznici, jaké faktory toto riziko zvyšují?

3. Čím je hasební místo ve věznici specifické - odlišné oproti jiným místům např. školy, úřady,
nemocnice apod.?

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

Zpracovatel bakalářské práce Ing. Milan Dejda zvolil v současné době aktuální a přínosné téma, které
zejména díky mnohaleté osobní pracovní zkušenosti, je obohaceno o odborné poznání a porozumění dané
problematice.  
V této práci bylo nezbytné skloubit znalosti a požadavky z celé řady oblastí.

Vyzdvihla bych zejména samostatnost, hloubavost a zodpovědnost nejen
při zpracování samotné bakalářské práce, ale již během studia, kde se Ing. Milan Dejda této vybrané
problematice věnoval již v seminárních pracích a projektech.
 
Nastavení postupu prací, definování hypotéz i formulování závěrů bylo založeno na  znalosti dané
problematiky vězeňského prostředí i bezpečnostní praxe v dané oblasti.

Obsah práce přehledně shrnuje stávající stav vězeňské služby, pravomoci velitele zásahu, shrnuje
legislativu i velmi podrobný popis plánu cvičení, který je následně konfrontován se zjištěnými skutečnostmi
z provedeného cvičení. Jednotlivá zjištění jsou podrobně objasněna a následně jsou navržena opatření ke
zlepšení. Autor vychází při práci z rozsáhlé literatury. Kladem celé práce bych vyzdvihla osobní znalost
problematiky včetně prevence. Práci je možné využití
i v rámci odborné přípravy složek IZS.

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
       

Jméno a příjmení: kpt. Ing. Pavla Hamplová, DiS.
Organizace: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje


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


