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

Téma bakalářské práce: Problematika požárních zásahů ve věznicích - vytvoření
podmínek pro činnost jednotek požární ochrany

Jméno a příjmení: Dan Schwamberger,DiS

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Posuzovaná bakalářská práce odpovídá stanovenému zadání v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Posuzovanou bakalářskou práci lze bez výhrad kladně hodnotit z hlediska struktury

a návaznosti jednotlivých jejich částí i z hlediska jejich úplnosti.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Posuzovaná bakalářská práce vyčerpávajícím způsobem popisuje problematiku požárních

zásahů ve věznicích. Správně jsou stanoveny základní aspekty, které je třeba zohlednit při
tvorbě podmínek pro činnost jednotek požární ochrany. Jedná se o druh události, druh objektu
a druh osob. Odpovídajícím způsobem jsou tyto podmínky popsány a zapracovány do
navržené dokumentace zdolávání požáru.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
K posuzované bakalářské práci nemám kritické připomínky.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Novým poznatkem jsou aspekty související s problematikou požárních zásahů ve vězni cích,

které je nutné zohlednit při tvorbě podmínek pro činnost jednotek požární ochrany. Jedná se o
to zda vězněné osoby jsou umístěny na celách nebo na ložnicích, o to zda se jedná o vazební
vězni ci nebo věznici (rozdílná architektura) a o to jaká je nebezpečnost vězněných osob



(hrozba nebezpečí zasahujícím příslušníkům HZS, pokud by nebyla do doby jejich zásahu
provedena příslušná evakuace) a návrh, aby při vzniku požáru ve věznici do věznice vjížděli
v první fázi pouze profesionální jednotky požární ochrany.

6. Jakáje charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Studijní prameny použité při zpracování posuzované bakalářské práce jsou vybrány

odpovídajícím a dostačujícím způsobem z hlediska jejich druhu a nebyly shledány žádné
nedostatky v jejich využití při zpracování posuzované bakalářské práce.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Nemám připomínek k formální stránce předložené bakalářské práce.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Předloženou bakalářskou práci lze v praxi využít při tvorbě operativních karet v rámci

zpracování dokumentace zdolávání požáru v konkrétních vazebních věznicích a věznicích a
při zdokonalení systému odborné přípravy příslušníků HZS a příslušníků VS ČR

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
Posuzovaná bakalářská práce obsahuje v příloze B přehled profilace jednotlivých věznic, která
není aktuální. Nesprávně je uvedena Věznice Plzeň jako věznice se zvýšenou ostrahou
(správně věznice s ostrahou), Věznice Nové Sedlo jako věznice s dozorem (správně věznice
s ostrahou) a Věznice Znojmo jako věznice s dozorem (správně věznice s ostrahou) nicméně z
hlediska zadání předložené bakalářské práce se jedná o nepřesnost, která nemá žádný dopad
na správnost obsahu, neboť návrh VYtvoření podmínek pro činnost jednotek požární ochrany
vychází z jiných aspektů než je profilace věznice je zpracován pro fiktivní věznici.
V příloze D v tabulce D3 a D4 je navržen rozsah a obsah pravidelné odborné přípravy pro
příslušníky VS ČR. Tento návrh by bylo vhodné diferencovat např. tak, že bude stanoven
základní stupeň přípravy pro všechny příslušníky VS ČR (ten ve vězni cích probíhá), vyšší
stupeň pro příslušníky VS ČR, kteří řídí řešení vzniklé mimořádné situace do příjezdu
příslušníků HZS, tzn. pro vrchní inspektory strážní služby a nejvyšší stupeň pro příslušníky
VS ČR zařazené do případné jednotky požární ochrany.
Otázka: "Existuje podle Vás v navrženého rozsahu a obsahu pravidelné odborné přípravy pro
příslušníky VS ČR možnost jejího zefektivnění např. jejím diferencováním podle úkolů,
které by různé skupiny příslušníků VS ČR při vzniku požáru ve věznici plnili?"

10. Práci hodnotím:
výborně

V Bělušicích dne 14.5.2014

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


