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

25 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 15 

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) 

30 

5. Celkový počet bodů 75 

Návrh otázek k obhajobě

1. Výstupem Vaší bakalářské práce je seznam doporučení, které jsou vhodné pro řešení
mimořádných událostí ve věznici Vinařice. Jakou šanci má zavedení těchto opatření v praxi?

2. Mezi rizika pro zasahující složky jste uvedl i posttraumatickou stresovou reakci. Jakým způsobem
by k ní mohlo dojít a jak by se projevovala?

3. Jaké další mimořádné události by mohli vyžadovat zásah složek integrovaného záchranného
systému ve věznici Vinařice?

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

Cílem bakalářské práce autora R. Hoška je nastínění problematiky zásahu složek integrovaného
záchranného systému při mimořádné události ve Věznici Vinařice, kdy budovu odsouzených zasáhl požár.
Lze konstatovat, že práce splňuje předem daný cíl a odpovídá zadání.

Práce má smysluplný teoretický základ. Autor využil spektrum dostupné odborné literatury. Některé
informace, zejména o zdravotnické záchranné službě a operačním a informačním středisku Hasičského
záchranného sboru nejsou úplné.

V praktické části se zvolil autor vhodnou metodiku, ve které aplikoval poznatky z teoretické části. Oceňuji
vytvoření metodického listu pro zásah složek v objektech věznice. Vytýkám neuvedení grafického
znázornění modelové situace.

Po stránce gramatické je práce, i přes drobné chyby a překlepy, srozumitelná a přehledná.

Autor ve své práci neuvedl seznam zkratek, které hojně ve své práci používá.
       

Jméno a příjmení: Ing. Veronika Křivánková
Organizace: Krajské operační a informační středisko HZS
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