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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Lenka Koubová 
s názvem: Odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů na území hl. m. Prahy

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) 16 

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) 

35 

5. Celkový počet bodů 90 

Návrh otázek k obhajobě

1. Některé JSDH obce na území hlavního města mají snahu, aby byly zařazeny do kategorie JPO II.
Myslíte si, že je to reálné a přínosné pro systém jako takový (z hlediska držení pohotovostí, úrovně
odborné přípravy a technického vybavení, rychlosti výjezdu z místa dislokace apod.)?

2. Členové JSDH obcí jsou především běžní občané, kteří chodí do zaměstnání atp. Občas je však
"hasičina" velice časově náročná (myslím tím nejen výjezdovou činnost - operační řízení, ale i
odbornou přípravu). V posledních letech na to systém reagoval a pomocí e-learningu se zkrátila
potřebná časová dotace na absolvování některých kurzů. Myslíte si, že je to cesta správným směrem?
Máte s tím nějaké zkušenosti? Nesnižuje se tím kvalita vzdělávání? Nebo naopak?

3. Stáže členů JSDH obcí občas na profesionálních stanicích HZS hl. m. Prahy probíhají. Uskutečňují
se ve dvou podobách. Jednotka se buď dostaví se svou mobilní technikou a v případě mimořádné
události jede v závěsu za jednotkou profesionální, nebo jsou členové na stáži zařazeni a rozprostřeni
na mobilní technice HZS hl. m. Prahy a jezdí ve vozidlech přímo s příslušníky. Jaká z variant Vám
přijde z hlediska odborné přípravy vhodnější a proč?

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 pracovala samostatně a k práci přistupovala zodpovědně. Prokázala přehled o řešené
problematice. Při zpracování práce jí byla výhodou vlastní zkušenost z působení v jednom z pražských
sborů dobrovolných hasičů.
Ač se může zdát vybrané téma na první pohled jednoduché, odborná příprava členů jednotek sborů
dobrovolných hasičů je citlivé téma, především ve spojení se zavádějícím termínem "dobrovolný". 

Jméno a příjmení: por. Ing. Štěpán Pošík
Organizace: HZS hl. m. Prahy


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


