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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Weinhöfer Jméno: Petr Osobní číslo: 473921
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací

Název práce: Připravenost složek integrovaného záchranného systému na záchranu osob
kontaminovaných chemickou látkou

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Přístup  studenta  k  řešení  úkolu  (připravenost,  iniciativa,  pracovní  morálka  a  samostatnost
studenta). (0 – 30)*

30

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 20

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 95

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Vidíte nějaký rozdíl při koordinaci složek IZS Ústeckého kraje mezi rokem 2015 a 2019, ve kterých popisujete
jednotlivá cvičení?

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

Student si vybral téma bakalářské práce, které souvisí s jeho povoláním, a proto se v dané problematice dobře
orientuje. Bakalářská práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Autor pracoval spolehlivě, cílevědomě a měl
příkladnou  pracovní  morálku.  Dovedl  si  práci  dobře  rozvrhnout  a  naplánovat,  aby  v  předstihu  zvládl  danou
problematiku. Kladně hodnotím, že autor upozorňuje na nedostatky v koordinaci složek IZS při zásahu na záchranu
osob kontaminovaných chemickou látkou a uvedl konkrétní příklady pro zlepšení. Z důvodu koronavirové pandemie
COVID-19,  neproběhla  v  letošním roce  cvičení  IZS  Ústeckého kraje,  které  chtěl  student  využít  ke  zpracování
bakalářské práce. Z tohoto důvodu jsou v práci použita starší cvičení, která však byla dostatečná k naplnění cílů
bakalářské práce. Téma práce je zpracováno komplexně a jednotlivé části mají logickou posloupnost. Předložená
práce splňuje formální, obsahové, stylistické a grafické požadavky.
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A.

Jméno a příjmení: Ing. Martin Šamaj
Organizace: HZS Ústeckého kraje – ÚO Chomutov
Kontaktní adresa: Beethovenova 1347/19, Chomutov 430 01


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

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


