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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Lenka Miková, DiS. 
s názvem: Specifika zásahů jednotek požární ochrany při zdolávání mimořádných událostí v hustě
obydlených částech měst a obcí

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) 19 

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) 

37 

5. Celkový počet bodů 93 

Návrh otázek k obhajobě

1. S jakým přístupem k problematice parkování na sídlištích jste se setkala při osobních jednáních se
zástupci měst a obcí?

2. Můžete nám sdělit, jaké zkušenosti mají záchranné složky s průjezdností v zahraničí?

3. Domníváte se, že současná legislativa v ČR je dostačující nebo by jste navrhla zpřísnění?

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 Lenka Miková, DiS. přistupovala ke zpracování bakalářské práce svědomitě a důkladně. Zejména
praktické části se věnovala déle než rok, což je z práce jasně patrné. Je evidentní, že se zvoleným tématem
se setkává často během výkonu svého povolání u HZS Středočeského kraje, a to jak v rovině legislativní,
tak v praxi při kontrolách v problematických lokalitách.

Konzultační schůzky s vedoucím práce aktivně sama vyvolávala a plnila zadané úkoly při vypracování
bakalářské práce. Formální stránka práce je na dobré úrovni, je přehledná, dobře strukturovaná s
logickými návaznostmi.

Zvolené téma je aktuální a přínosné pro praktické využití, a očekávám, že paní Miková bude v oblasti
průjezdnosti, efektivity vedení zásahu v bytových domech a vyvolávání jednání se zástupci měst a obcí
aktivně pokračovat i po ukončení studia.

Bakalářská práce je významně přínosná jak pro hasiče, tak pro zvýšení bezpečnosti pro obyvatele na
sídlištích, proto ji vřele doporučuji k obhajobě.
       

Jméno a příjmení: Kpt. Ing. Mgr. Hynek Černý
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