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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Michael Jelínek 
s názvem: Dojezd posádek ZZS Karlovarského kraje k mimořádné události v kooperaci s ostatní
složkou IZS

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) 

5 

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

38 

5. Celkový počet bodů 91 

Návrh otázek k obhajobě

1. Definujte mimořádnou událost.

2. Máte povědomí o vzdělání horských záchranářů?

3. Budete předkládat získané informace na VVS ZZS Karlovarského kraje, p.o.?

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 předkládá bakalářskou práci na téma "Dojezd posádek ZZS Karlovarského kraje k mimořádné
události v kooperaci s ostatní složkou IZS" v celkovém rozsahu 86 stran mimo příloh. Práce je logicky
členěna. V teoretické části student přestavuje základní složky IZS s detailem na zdravotnickou záchranou
službu, jejich koordinaci při mimořádné události a na záchranné práce. 
Velmi pozitivně hodnotím přístup studenta ke zpracování práce a jeho neutuchající entuziazmus přes
všechny komplikace, které vznikly během zpracovávání práce. Bakalářské práci pouze vytýkám drobné
nedostatky v podobě místy nevhodně zvolené stylistiky a dále číslované přílohy.
Práci doporučuji k obhajobě s klasifikačním stupněm A (výborně).
       

Jméno a příjmení: Mgr. Pavel Böhm
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
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