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HODNOCENí BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Obhajoba této bakalářské práce se koná dne:

Téma bakalářské práce: Zábavní pyrotechnika a ohňostroje z hlediska PO a BOZP

Jméno a příjmení: Tomáš Hlava

Prosíme Vás o stručné a VÝstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Bakalářská práce odpovídá zadání v plném rozsahu.

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

částí práce, případně jejich úplnosti?

Jednotlivé části práce jsou dobře strukturovány, logicky na sebe navazují. Práce tvoří ucelený

materiál řešící jednu problematiku.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:

Práci hodnotím jako přehlednou a ucelenou. Osahuje konkrétní data a zjištění, která jsou

analyzována. Uvedené právní předpisy nejsou zcela správně použity. Není přehledně uvedeno,

co je "stará" a co "nová" právní úprava, popř. jak se prolínají a v současné době používají.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Nemám

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

Nové poznatky pro ČRjsou uvedeny zejména v částech popisujících informace ze zahraničí.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Studijní prameny jsou vhodně vybrány a využity, s výjimkou právních předpisů ČR, viz výše.

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



V úpravě stránky nebyly dodrženy požodovoné okraje u horní části strany. Text není zarovnán

do bloku.

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

Práci je možné využít pro stanovení podmínek požární bezpečnosti jak u fyzických osob, tak u

osob právnických. Využití je možné i při pořádání akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob

- ze strany obcí a krajských úřadů. Práce přináší praktické využití jak pro státní správu, tak

pro osoby s odbornou způsobilostí na úseku požární ochrany i pro samotné provozovatele

činností a fyzické osoby. Aplikací některých navržených postupů lze docílit zlepšení úrovně

požární ochrany. Dále je z ní možné čerpat při osvětě, tzn. preventivně výchovné činnosti.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.

Nemám.

10. Práci hodnotím:

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

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


