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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Žilík Jméno: Vojtěch Osobní číslo: 473922
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací
Název práce: Možnosti nasazení jednotek požární ochrany v těžko přístupných lokalitách

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

28

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 17

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)*

38

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Domníváte se, že je v současné době možné zvládat problematiku zásahů v nepřístupných lokalitách pro všechny
druhy jednotek požární ochrany bez vzájemné spolupráce?

2. Je možné vybavit, případně čím, všechny jednotky požární ochrany, zařazené v plošném pokrytí kraje, které
pravidelně zasahují  v  inkriminovaných oblastech se špatným přístupem, specifickými  technickými,  či  strojními
prostředky, které by významně pomohly při řešení mimořádných událostí v nepřístupném terénu?

3. Které zásahy v nepřístupných lokalitách mohou být pro zasahující nejnáročnější a proč?
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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

Hodnocený  student  přistupoval  k  realizaci  bakalářské  práce  velmi  zodpovědně  a  sanžil  se  samostatně  řešit
stanovené úkoly.  Dokáže citlivě čerpat data,  která vhodně implementuje s  vlastními zkušenostmi a získanými
poznatky do celku, což se pozitivně projeví nejen v samotném výsledku, ale především při realizaci svěřeného úkolu.
Vhodně zvoleným tématem, ke kterému má student blízko a může tak čerpat nejen z odborné literatury, ale i
osobních zkušeností, přináší v závěru řadu odborných poznatků, které mohou být důvodem k zamyšlení například při
investičních záměrech při pořizování nové, zejména speciální techniky, pro jednotky požární ochrany, ale i další
složky Integrovaného záchranného systému.
Doporučuji  hodnocenému pokračovat i  v navazujícím studiu a případně dále rozpracovat zvolené téma také v
diplomové práci, například v oblasti financování nákupu speciální požární techniky při integraci strukturálních fondů
Evropské unie, či podpůrných dotačních investic v rámci České republiky.

Jméno a příjmení: Ing. Jiří Havlišta, MBA
Organizace: HZS Libereckého kraje - Územní odbor Jablonec nad Nisou
Kontaktní adresa: ul. Palackého 4680/91, 466 05 Jablonec nad Nisou
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