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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne: -

Téma bakalářské práce: Odborná způsobilost fyzických osob v požární ochraně

Jméno a příjmení: Ing. Martina Márová

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Obsah bakalářské práce odpovídá v plném rozsahu zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Struktura bakalářské práce, tak jak je uvedena v obsahu, byla zvolena vhodně. V počátku je

vysvětlena funkce a podmínky výkonu odborně způsobilé osoby ve vztahu k současné právní
úpravě. V další části je konfrontována v historickém vývoji, analyzována v souvislosti
s podmínkami a požadavky z hlediska výkonu a získání způsobilosti. Závěr patří navrhu
změn. Části navazují ajsou obsahově odpovídající.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
K zadanému tématu bakalářská práce byly zpracovatelem vhodně vybrány

podklady/studijní prameny. Zpracovatel uplatnil velmi dobře teoretické i praktické zkušenosti,
které nabyl i v rámci výkonu svého povolání. Aplikoval analytický postup ve vhodně
vybraných otázkách zadaného tématu. Na základě výsledků dospěl ke konkrétním závěrům
mapujícím stávající situaci. Se závěry může pak být pracováno při dalších aktivitách v dané
oblasti.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Lze se domnívat, že odkazy na užité studijní prameny mohly lépe odpovídat zavedeným

pravidlům (např. ČSN ISO 690, ČSN ISO 690-2). Na druhou stranu byla dodržena jednotná
forma citací, která je podstatnější, než přesné dodržení platné citační normy.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Nové poznatky, rezp. závěry které identifikují možnosti zlepšení v dané problematice jsou

uvedeny zejména v návrzích změn v závěru bakalářské práce, kapitola 6.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Předkladatel logicky vycházel zejména z historické i současné právní úpravy, tedy předpisů

na úseku požární ochrany, dalších dokumentů vytvořených na jejich základě, např. interních
aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a dostupných internetových zdrojů. Získané podklady
byly vhodně zvoleny a velmi dobře využity.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Z hlediska formálního zpracování nejsou k balalářské praci uplatněny žádné připomínky.

Předkladatel vhodně užívá technického jazyka, názvů, popisků a vysvětlivek v souvislosti
s daným oborem.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Zejména některé části "Analýzy současných požadavků na osobu odborně způsobilou",

které sa zabývají volbou tematických okruhů a formulací zkušebních otázek a navrhované
změny zkoušek v závěru práce, mohou posloužit jako podklady úpravy koncepece v oblasti
požární prevence, oblasti vzdělávání a preventivně výchovné činnosti, případně až k návrhu
změn předpisů na úseku požární ochrany.

9. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
Výborně

Dne 14.5.2013

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


