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

26

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

5

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

25

5. Celkový počet bodů 73

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Na s.16 uvádíte nadpis "Právní úprava". Ke komu / čemu se uvedené materiály vztahují?

2. Na ss.19 a 24 uvádíte zkratky OPIS HZS a OPIS IZS. Co je obsahem jejich činnosti a v čem se vzájemně liší?

3. Které těžko přístupné / nepřístupné lokality a jaké procento území Libereckého kraje tyto lokality představují?
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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 vypracováním bakalářské práci prokázal schopnost shromáždit poznatky, zpracovávat informace a pochopit
problematiku  zkoumané  oblasti.  Zpracoval  přehled  odborné  literatury  zaměřené  na  činnosti  jednotek  požární
ochrany (JPO) obecně a na zásahy v obtížně dosažitelných lokalitách. V daném kontextu se zabýval mobilní požární
technikou včetně posledních novinek, kterými jsou vybaveny JPO zájmového regionu. Z analýzy údajů, získaných z
oficiálních  zdrojů  MV-GŘ HZS ČR  a  HZS  Libereckého  kraje,  sestavil  přehledy  (ss.52-54)  zásahů  JPO  v  letech
2009–2019. Na základě získaných údajů vyvodil potřebu doplnění JPO technikou, umožňující efektivní řešení zásahů
při mimořádných událostech v těžko přístupných lokalitách. Tím naplnil zadání i cíl bakalářské práce. Dosažený
výsledek však výrazně ovlivňuje vysoká četnost formálních nedostatků (např. zkratky v nadpisech, chybějící zdroj
informace a další), včetně vysokého počtu gramatických nepřesností a chyb.

Jméno a příjmení: prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc.
Organizace: FBMI ČVUT
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