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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Radek Hošek 
s názvem: Zásah složek integrovaného záchranného systému při mimořádné události ve Věznici
Vinařice

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

24 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 17 

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) 

33 

5. Celkový počet bodů 82 

Návrh otázek k obhajobě

1. Máte osobní zkušenosti se zahořením nebo požárem ve vězeňském zařízení?

2. Domníváte se, že závěry Vaší bakalářské práce naleznou své uplatnění v praktickém chodu
Věznice Vinařice?

3. Myslíte si, že současný počet taktických cvičení složek IZS v areálech Vězeňské služby ČR je
dostatečný?

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

Po počátečních rozpacích, jak správně uchopit zadané téma, přistupoval  student Radek Hošek ke
zpracování své bakalářské práce pečlivě a svědomitě. Docházel na pravidelné měsíční konzultace s
vedoucím bakalářské práce a dle svých možností zpracovával zadané úkoly.
Po obsahové i odborné stránce je bakalářská práce přínosná, protože je zaměřena na zajímavou oblast, ve
které se střetávají zájmy JPO co nejrychleji uhasit požár a zachránit životy odsouzených s předpisy
Vězeňské služby ČR. Ta musí zajistit dohled nad uvězněnými a dodržení dalších bezpečnostních opatření
zamezujících úniku odsouzených mimo areál věznice. 

Oceňuji, že student Radek Hošek, jako dlouholetý příslušník Vězeňské služby, využil své praktické znalosti
z chodu věznic a navrhl bezpečnostní opatření, za ekonomicky akceptovatelných nákladů, která by
významně zvýšila požární ochranu v areálu vinařické věznice.

Dle mého názoru mohl student zaměřit větší pozornost na jazykovou korekturu, přesto bakalářskou práci
doporučuji k obhajobě.  
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