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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Klenka Jméno: Tomáš Osobní číslo: 473911
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací
Název práce: Využití technických prostředků Policie České republiky při zásahu na místě požáru

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)*

30

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

5

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

35

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Byly by navržené ochranné prostředky dostatečně vhodné i  pro případy havarií  s únikem nezpečných látek
(dopravní nehody, úniky v chladírenských soustavách (zimní stadiony) apod.?

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 se v bakalářské práci dobře vyrovnal se zadaným tematem, tj. vybavení policistů osobními ochrannými
prostředky pro případy, kdy jsou na místě události (požáru) dříve než jednotky požární oochrany. Tato problematika
je u policie víceméně stále okrajovou záležitostí, což se potvrdilo i průzkumem, který byl studentem proveden.
Úroveň práce nesnižují ani některé drobné nepřesnosti např. v názvosloví (příkl. na str. 30 v kap. 3.12.1. - "hasičské
automobilové stříkače")  apod.  V závěru práce se pak pokusil  navrhnout i  konkrétní  druhy a typy ochranných
prostředků k dovybavení policistů. Zde by ale bylo nutné provést ještě podrobnější debatu, zda nemají být některé
druhy řešeny jako osobní (individuální), které bude mít přidělené každý policista nebo které budou jako společné a
budou součástí výbavy vozidel. Krom toho byl návrh na vybavení ochrannými prostředky řešen jen pro případ požáru
- v souladu se zadáním bakalářské práce - avšak policista se může dostat jako první i k jiným typům mimořádných
událostí, např. únik nebezpečných látek. A zde pak nastává stejný problém jako v případě požáru. Jde o to, zda pro
takovéto  události  budou  navrhovány  nějaké  další  jiné  ochranné  prostředky  a  nebo  bude  problém  řešen
"universálně". To však je již na jiné zadání - např. na diplomovou práci.
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