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

Téma bakalářské práce:

Porovnání spolehlivosti mobilní požární techniky u jednotek HZS ČR a jednotek SDH
obcí

Jméno a příjmení:

Tomáš Mikeska

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Hodnocená práce svým obsahem i rozsahem odpovídá uvedenému zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Z hlediska struktury je hodnocená práce vypracována přehledně, s logickou návaznosti

jednotlivých částí.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
S ohledem na složitost a komplikovanost veškerých aspektů daného tématu se jedná o práci

poměrně dobře zpracovanou, v rámci možností komplexně postihující uvedenou
problematiku.

,.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Až na pár nevýznamných nepřesností v textu nemám připomínky.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Závěry odpovídají více méně obecným předpokladům, práce však zvýrazňuje rozdíly

v hodnocení dle jednotlivých aspektů tématiky a umožňuje jasnější orientaci v dané
problematice.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Studijní prameny a použité zdroje jsou zvolené vhodně, odpovídajícího rozsahu, rovněž

výběr jednotlivých reprezentantů je adekvátní z hlediska jejich vzájemné srovnatelnosti.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
K formálnímu zpracování nemám připomínky.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Využití samotné práce bych viděl snad jako základ pro další, podrobnější práci na toto

téma. Rovněž by se do jisté míry výsledky práce daly využít v rámci odborné přípravy
strojníků HZS a JSDH s důrazem na rozdílnost přístupů k zajišťování provozuschopného
stavu techniky s cílem poukázat na nedostatky jednotlivých přístupů směrem ke zlepšení
současného stavu u JPO.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
nemám další dotazy ani připomínky

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

velmi dobře

V Ostravě dne 9.5.2014

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


