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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Hrabina Jméno: Marcel Osobní číslo: 465298
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací

Název práce: Aspekty uplatňování náhrad nákladů za zásahy prováděné u dopravních nehod
jednotkami požární ochrany v ČR

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

28

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (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)*

7

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

40

5. Celkový počet bodů 91

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Myslíte si, že se finance získané jako náhrady za zásahy u dopravních nehod využívají v rámci HZS ČR účelně?

2. 

3. 
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IV. 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 podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Po obsahové i odborné stránce je předložená bakalářská práce velice precizně zpracována a od úvodu až po závěr
hovoří pouze o problematice dle zadání a neobsahuje téměř žádnou tzv. nadbytečnou vatu. Po dlouhé době jsem byl
příjemně překvapen nastavenou úrovní textu a použitými metodami, které spíše odpovídají rozsahem diplomové
práci.

Oceňuji široký záběr provedené analýzy a zahraniční přesah při srovnání se stavem uplatňování náhrad nákladů za
zásahy  na  Slovensku.  Zároveň  kladně  hodnotím  zpracování  získaných  výsledků  analýzy  a  vlastní  práce  do
přehledných tabulek, včetně hypertextových odkazů na registr smluv.

Závěry bakalářské práce, ke kterým student Marcel Hrabina dospěl, jistě naleznou uplatnění v praxi.

Výhrady mám k popisku obrázku č. 3, s názvem "Registrovaná motorová vozidla v ČR", kde je k roku 2018 přiřazeno
číslo 8 210 000 motorových vozidel. Uvedený údaj není správný, protože uvádí souhrnný počet všech provozovaných
vozidel v ČR včetně přípojných, jak dokazují údaje v tabulce č. 1. na straně 22.

Taktéž popiska u obrázku č.4 "DN - vývoj v ČR" není dostačující, protože blíže nepopisuje jednotlivé barevné spojnice
v grafu. Dále není dostatečně v bakalářské práci popsán důvod výrazného poklesu modré křivky v letech 2008 -
2009, kdy je uvedeno snížení z indexu cca 450 na index cca 200. Zřejmě se jedná o změnu při  nahlašování
dopravních nehod Policii ČR, kdy došlo ke změně v nahlašování a to, že dopravní nehody bez zranění se škodou do
100 tis. Kč se nemusí hlásit a v důsledku toho došlo ke skokovému snížení oficiálních statistik PČR.

I  přes drobné výhrady chválím studenta Marcela Hrabinu za kvalitně zpracovanou bakalářskou práci a vřele ji
doporučuji k obhajobě.

Jméno a příjmení: Kpt. Ing. Mgr. Hynek Černý
Organizace: HZS Středočeského kraje, územní odbor Beroun
Kontaktní adresa: Pod Studánkou 1258, Beroun


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


