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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Ano, bakalářská práce odpovídá zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?

Práce v tomto ohledu vyhovuje zadaní. Jednotlivé části a kapitoly na sebe plynule
navazují.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:

Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení vybavenosti jednotek SDHO typu II
v Plzeňském kraji osobními ochrannými prostředky. V úvodní části práce jsou uvedeny
demografické údaje Plzeňského kraje a charakteristiky hasebních obvodů jednotek JPO II. Vše
je doplněno statistikou zásahovosti jednotlivých jednotek tohoto typu. V další části se autorka
zaměřuje na charakteristiku osobních ochranných prostředků, jejich typy a na požadavky,
které musí osobní ochranné prostředky splňovat z hlediska normativních standardů.
Kapitola 5 se zabývá legislativním vymezením OOP z pohledu zákoníku práce, jeho
prováděcích předpisů a dalších právních předpisů. Následuje nejrozsáhlejší část práce, kde
autorka analyzuje situaci ve vybavenosti OOP jednotlivých jednotek JPO II v Plzeňském
kraji. Zaměřuje se především na jejich stáří a opotřebení, typy, výrobce a porovnává tento stav
s vybavením jednotek HZS Plzeňského kraje. Tato kapitola je doplněna o grafy, které
poměrně dobře vystihují a dokreslují výstupy analýzy.
V závěrečné části práce si autorka vybrala jednotku SDH města Nýřany a provedla
multikriteriální analýzou návrh dovybavení této jednotky zásahovou obuví a zásahovými



oděvy. Dobře si zvolila kritéria hodnocení a provedla výběr nejvhodnějšího typu a značky
OOP, které se vyskytují na našem trhu. Následně vytvořila na základě cenových informací od
firem působících v oblasti OOP výběr nejvhodnějšího dodavatele pro zřizovatele jednotky
SDH. Práce je doplněna rozsáhlou formou příloh se statistikou zásahu JPO II, analýzu
stávajícího stavu OOP, kriteriální analýzou a fotodokumentací s různým poškozením a
opotřebením OOP používané jednotkami JPO II.
Práce je velmi rozsáhlá a po odborné stránce velmi zdařilá. Podává podrobné informace o

úrovni a stavu OOP většiny jednotek typu II SDH obcí v Plzeňském kraji a všech jednotek
HZS Plzeňského kraje. Zároveň navrhuje efektivní a ekonomické řešení obměny OOP pro
zřizovatele jednotky SDH.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Práce je nezvykle rozsáhlá na to, že se jedná o bakalářskou práci. Na druhou stranu se jedná
skutečně o komplexní materiál popisující danou problematiku.

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

Práce provedla poměrně přesnou analýzu stavu OOP jednotek JPO. Na těchto výstupech lze
dobře stavět při dovybavování jednotek JPO II v Plzeňském kraji.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Autorka dostatečně využila dostupných pramenů.

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

Zpracování práce je velmi zdařilé, po jazykové stránce jsem neshledal žádné nepřesnosti.
Pouze na stránce 29 došlo k chybnému popisu grafů.

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

Výstupní informace této práce lze dobře využít při dovybavení jednotek SDHO. Výsledky
lze využít jak pro samotné zřizovatele jednotek, tak v případě neinvestičních dotačních
programů i pro Plzeňský kraj při uvolňování prostředků pro jednotky PO. Bylo by vhodné tuto
práci vhodně publikovat.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.

Bez připomínek a otázek.

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