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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:  - 

Téma bakalářské práce :  Způsoby vyhlášení poplachu a stresová reakce hasičů při 

vyhlášení poplachu 

 

      

Jméno a příjmení : Pavel Baláž 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

Předložená bakalářská práce odpovídá zadání v plném rozsahu. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

Bakalářská práce je zpracována na dobré úrovni. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují logicky 

a přehledně. Jednotlivé výsledky průzkumu jsou přehledně prezentovány v grafech.  

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

 

Předloženou bakalářskou prácí lze formálně rozdělit na dvě základní oblasti zkoumání. A to 

na výzkum stresových faktorů působících na hasiče při vyhlášení poplachu a na posouzení 

stávajícího systému využívaného u HZS Libereckého kraje k vyhlášení poplachu a jeho 

následné porovnání se systémy používaných u vybraných jednotek v Německu, Slovensku 

a Velké Británii. 

Podkladem pro výzkum stresových faktorů byly poznatky získané z dotazníkového šetření 

v rámci příslušníků zařazených do jednotek HZS Libereckého kraje. 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

K předložené práci nemám další jiné poznatky nebo kritické připomínky. 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 

 

Výsledky získané výzkumem v oblasti stresových faktorů jsou využitelné v rámci celého 

hasičského sboru. Souhlasím s názorem autora, že oblast psychologie hasiče a zvyšování 

odolnosti vůči stresu je dosud v rámci odborné připravenosti velmi podceňovanou záležitostí. 

Rovněž poznatky a připomínky získané k technologii pro vyhlášení poplachu jsou využitelné 

i v ostatní sborech v rámci České republiky a to díky stejnému technologickému základu. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

Autor se zde omezil pouze na domácí prameny. Není zřejmé, zda v rámci rešerše byly 

prozkoumány i zdroje ze zahraničí, které se uvedenou problematikou, třeba jen okrajově, 

zabývají vyjma zdrojů potřebných k porovnání způsobů vyhlášení poplachu u nás v zahraničí. 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

 

Bakalářská práce je přehledně a systematicky členěna, obsahově srozumitelná a použitá 

terminologie je v souladu s požadavky technického oboru. Výsledky výzkumné části práce 

jsou vhodně prezentovány v jednotlivých grafech, které srozumitelně doplňují a přibližují 

popisovanou problematiku. Ovšem v některých částech práce, např. na str. 18, se vyskytují 

zkratky, které nejsou dále nikde vysvětleny. Také je matoucí, že některé zkratky a pojmy, 

např. stana 27, jsou definovány v seznamu zkratek a některé přímo v textu. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

 

Bakalářskou práci je nutno chápat jako vstupní a analytickou pro zkoumaný předmět činnosti. 

Práce hasiče jako taková přepokládá velmi vysoké psychické zatížení a nelze jej úplně 

vyloučit. Je proto nutné pro práci vytvářet takové podmínky, které následky tohoto zatížení 

sníží nebo úplně eliminují. Autor jako posuzovanou oblast zvolil problematiku při vyhlášení 

poplachu jednotce. Výsledkem této práce je mimo jiné stanovení nejvýznamnějších faktorů, 

které ovlivňují psychické rozpoložení hasiče a následné zvládání stresu při vyhlášení poplachu 

a je velmi potřeba hledat další technická a organizační řešení, která povedou ke snížení 

psychického zatížení hasiče při vyhlášení poplachu.  

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 

V závěru práce autor konstatuje skutečnost, že v v rámci odborné přípravy v HZS Libereckého 

kraje je otázkám psychohygieny a psychologie hasiče věnováno velmi málo prostoru. 

Na základě jakých důvodů je toto konstatování uvedeno? Nebo se jedná jen o kvantifikované 

porovnání s ostatními částmi odborné přípravy? 

Z popisu technologie určené k vyhlášení poplachu není úplně zřejmé, zda mluvené informace 

při vyhlášení poplachu předchází nějaké akustické návěstí – znělka. Vycházím ze skutečnosti, 

že autor na straně 55 uvádí mezi nejčastější podněty k vylepšení úrovně vyhlášení poplachu 

změnu znělky při úvodu vyhlášení poplachu. Otázkou je, zda autor v rámci posuzování 

posuzovaní jednotlivých faktorů, které mohou mít vliv na psychiku hasiče při vyhlášení 



poplachu, vzal i v úvahu druh signálu - znělky, její hlasitost, melodii, apod. které jsou 

při vyhlášení poplachu jednotce obvykle používány?  

   

 

10. Práci hodnotím: výborně 

    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

      

 

 V Ostravě   dne 18.5.2014   

     Podpis oponenta 

 

 

 


