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Uroveň
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Teoretické znalosti X
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VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství

katedra: Katedra požárního inženýrství a ochrany obyvatelstva

jméno vedoucího: Ing. Radim Bajger

Posudek vedoucího bakalářské práce

Téma bakalářské práce: Poskytování předlékařské první pomoci u dopravních nehod JPO

Jméno a příjmení studenta: Jiří Horník

1. Jak student splnil požadavky a cíl bakalářského úkolu

Student splnil požadavky úkolu v plném rozsahu.

2. Jak dalece postupoval při vypracování své bakalářské práce samostatně a iniciativně

Student si zajistil všechny potřebné materiály samostatně a zajistil si také praktickou zkoušku
všech známých technických prostředků, které používají jednotky požární ochrany.

3. Jak student aplikoval znalosti získané studiem na řešení konkrétních úkolů

Student projevil přehled v dané oblasti a v bakalářské práci aplikoval nové poznatky získané
při studiu s praktickými zkušenostmi.

4. Jak dovedl využít podkladů a materiálů získaných při praxi a podkladů z odborné
literatury

Student získal mnoho informací z odborné literatury, které využil při zpracování kapitol 8.až
19. a toto se kladně projevilo při zpracování jeho práce.

5. Jak byl zručný při experimentálních pracích

Kvalitní přístup studenta po stránce zručnosti se projevil při praktické zkoušce technických
prostředků.

6. Jak splnil zásady pro vypracování bakalářské práce

Student splnil zásady pro vypracování bakalářské práce bez výhrad.

7. Jaká je odborná úroveň a přínos bakalářské práce



Bakalářská práce přináší nejen základní informace pro řešení mimořádné události u
dopravních nehod, ale především kompletní zpracování problematiky první pomoci pro
zasahující jednotky po.

8. Připomínky a otázky k obhajobě

Bez připomínek.

Bakalářskou práci hodnotím: výborně

Dne: 11.6.2011

Podpis vedoucího: ~


