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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Fricová Jméno: Jana Osobní číslo: 473904
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací
Název práce: Možnosti aktivace AED ve výzbroji jednotek požární ochrany

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)* 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)*

6

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

37

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Je podle Vašeho názoru vyhovující pokrytí AED ve výzbroji JPO ve Vámi zmiňovaných krajích?

2. Je dostatečná odborná příprava hasičů z jednotlivých JPO při používání AED?

3. Domníváte se, že je potřeba aktualizovat legislativu ve vztahu k použití AED laickými zachránci z řad veřejnosti?
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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 bakalářská práce na téma "Možnosti aktivace AED ve výzbroji jednotek požární
ochrany" zpracována plně v rozsahu zadání.

Oceňuji  využití  zahraničních  zdrojů,  zapojení  do  "studentského  výzkumného  týmu",  oslovení  zástupců  HZS
Středočeského kraje a Generálního ředitelství HZS ČR a především snahu o přenesení získaných závěrů do praxe. V
rámci analýzy byly dobře zvoleny metody HAZOP, SWOT a hloubkové rozhovory. Při čtení bakalářské práce je poznat
z vložených vlastních zkušeností a poznatků, že studentka Jana Fricová je zároveň příslušník HZS Středočeského
kraje s velkým zájmem o oblast hasičské a záchranářské činnosti.

Po formální stránce mám připomínku ke zpracování obsahu bakalářské práce na stráně 7, kdy názvy všech kapitol a
podkapitol začínají velkým písmenem, jen kapitoly 2 a 3 začínají malým písmenem, což hned v úvodu četby kazí
první dojem z jinak kvalitně zpracované práce. Osobně bych ocenil vložení více názorných grafů, tabulek a fotografií,
které lépe interpretují získané poznatky v jinak souvislém textu.

Bakalářskou práci 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: .............................................


