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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

Diplomant postupoval v souladu se zadáním. 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

Diplomová práce je psána přehledným způsobem, diplomant se při zpracování držel 

zadání. Kapitoly mají jasnou strukturu a vzájemně na sebe navazují. 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

  

Diplomant se nejprve zabýval rozdělením jednotek požární ochrany v ČR a způsobem 

provádění základní odborné přípravy. S ohledem na systém organizace požární ochrany zvolil 

pro srovnání sousední Sasko. Zde rozebral systém fungování a organizace dobrovolných 

jednotek ve vztahu k poplachovému plánu obce, případně k druhu jednotky. V další části se 

zabýval způsobem provádění odborné přípravy členů jednotek SDH obcí v ČR a systémem 

odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO v Sasku.  

Stěžejní částí práce je vlastní porovnání základní odborné přípravy členů v ČR a 

Sasku. Zde jsou podrobně srovnány jednotlivé osnovy k provádění základní odborné přípravy. 

Dále jsou srovnávány rozsahy jednotlivých částí kurzů s ohledem na jednotlivé tematické 

okruhy. Zde diplomant konstatoval výrazné rozdíly v celkové době trvání kurzů a také 

v podílu praktické a teoretické části výuky. Zajímavá je také část zabývající se odbornou 

kvalifikací školitelů, kteří odbornou přípravu provádějí. V ČR provádějí základní odbornou 

přípravu velitelé jednotek bez dalšího pedagogického vzdělání, kdežto v Sasku pouze odborně 

kvalifikovaní školitelé. Diplomant také zjistil, že pro získání určitých odborností je v Sasku 

požadována výrazně delší praxe u jednotky než v ČR. Dále se diplomant zabýval 

transparentností provádění základní odborné přípravy.  



Závěrem diplomant navrhl osnovu a způsob provádění základní odborné přípravy členů JSDH 

vycházející z poznatků zjištěných při zpracování diplomové práce.  

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

  

 Nemám 

   

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

 

 Práce přináší nové poznatky zejména ve srovnání rozsahu a tematického zaměření 

odborné přípravy členů dobrovolných jednotek v ČR a Sasku. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

 K výběru studijní literatury nemám výhrady. 

 

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

 

 Práce je psána přehledně, po formální stránce správně. Diplomová práce obsahuje  

původní grafiku. Slohová kvalita práce je nadprůměrná. 

 

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

 

 Získané poznatky je možné využít jako podklady pro vypracování osnovy a úpravě 

systému provádění základní odborné přípravy členů JSDH obcí. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

  

 V kap. 4.3 uvádíte, že základní odborná příprava člena se provádí v jednotce SDH 

obce. Ústřední hasičská škola SH ČMS již delší dobu nabízí provedení základní odborné 

přípravy členů v požadovaném rozsahu, proč v práci tato možnost není zmíněna.  

 

10. Práci hodnotím:  

     

 

výborně 
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