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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce odpovídá zadání jak rozsahem, tak obsahem.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Členění bakalářské práce na kapitoly a podkapitoly je přehledné, jasné a logické.

Jednotlivé kapitoly na sebe navazují a vedou k výsledkům, které jsou vždy shrnuty v závěru
kapitoly. Chybí mi hypotézy, které by student výzkumem dokazoval, nebo vyvracel. Součástí
práce jsou obrazové přílohy technicko-taktických dat sledovaných vozidel a dokumentace
činnosti strojníků.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Předložená práce splňuje formální náležitostí obecně kladené na bakalářskou práci

(včetně citací), i nároky na kvalitu zpracování. Zabývá se provozem mobilní požární techniky
na územním odboru HZS Brno a Brno - Venkov. Statistické jevy plynoucí z výzkumu
provozu MPT jsou dány do souvislostí s činností strojníků (opravy a údržba techniky). V další
části jsou uvedeny psychologické předpoklady pro pozici strojníka a rozbor vhodných a
nevhodných osobnostních vlastností.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Tématem práce je vliv lidského faktoru na pohotovost MPT. Výzkum provozu a

nehodovosti MPT je na vysoké úrovni, ale postrádám návaznost tohoto výzkumu na
psychologii strojníků, ideálně podloženou konkrétním statistickým výzkumem v této oblasti.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Práce je především souhrnem vědomostí a rešerší citovaných zdrojů. Poznatky, které

přináší, nejsou nové, ale jsou zajímavým úhlem pohledu na danou problematiku. Statistickým
sledováním provozu MPT a jeho souvislost s údržbou, haváriemi a psychikou strojníků je ve
své podstatě jedinečným výzkumem.

6. Jakáje charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Jedná se především o zákony a vyhlášky vztahující se k dané tématice. Vzhledem k tomu,

že se jedná o provoz vozového parku HZS, bylo nutné citovat také některé vnitřní předpisy.
Dále je zde využito několik publikací HZS (Rozbor dopravní nehodovosti) a citace
z odborného časopisu 112. V neposlední řadě je uvedeno několik citací z Internetu. Jedná se o
citace odborných textů, které nebyly vydány v tištěné podobě. Skladba studijních pramenů je
tedy velice různorodá a mohu říci, že se student problematikou zabýval napříč všemi
dostupnými zdroji.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Forma bakalářské práce odpovídá danému typu závěrečných prací. Text je přehledně členěn

do třinácti kapitol a dále pak podkapitol značených čísly. Jazykový projev je na vysoké úrovni
a nevyskytují se zde žádné chyby grafické úpravy. Na několika místech se vyskytují drobné
gramatické a stylistické chyby (kapitola 1, kapitola 5, kapitola 8.2).

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Předloženou práci je možné využít především pro zpětnou vazbu techniků strojní služby.

Práce je pro ně pečlivým zpracováním statisticky sledovaných jevů a jejich vazba na činnosti
hasičů strojníků.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
Čím je způsobeno, že MPT venkovských stanic vykazuje vyšší spotřebu PHM na 1
kilometr než MPT městských stanic?
Souvisí nějak postih strojníka po dopravní nehodě s jeho dalším výkonem?
Dá se vysledovat souvislost hodin strávených údržbou MPT a počtem nehod? Pokud ano, o
čem tato souvislost vypovídá?

10.Práci hodnotím:
velmi dobře
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Podpis oponentJ

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


