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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Pavla Hamplová 
s názvem: Zajištění akceschopnosti HZS Středočeského kraje z hlediska zabezpečení pohonných
hmot

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

29 

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

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

9 

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

39 

5. Celkový počet bodů 97 

Návrh otázek k obhajobě

1. Můžete objasnit možné využití bezpečnostního poradce ADR u HZS?

2. Myslíte si, že je technika na přepravu PHM u HZS dostatečně využívaná?

3. Objasněte další oblasti, do kterých problematika PHM u HZS zasahuje?

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

Studentka Ing. Pavla Hamplová DiS. přistupovala ke zpracování své bakalářské práce velice pečlivě a
svědomitě. Iniciativně vyvolávala konzultace s vedoucím bakalářské práce a plnila zadané úkoly.
Po obsahové i odborné stránce je bakalářská práce přínosná a z textu je zřejmé, že studentka již
vystudovala jednu Vysokou školu a zároveň v rámci své pracovní náplně u HZS Středočeského kraje řeší
problematiku zabezpečení pohonných hmot. Ing. Hamplová se snaží i o přenos aktuálních informací v
oblasti ADR do jiných HZS krajů, což potvrzuje článek z odborného časopisu 112, který je součástí
bakalářské práce.

Celkově je bakalářská práce velice kvalitně zpracována a vřele ji doporučuji k obhajobě.    

       

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


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


