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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Závěrečná práce odpovídá v plném rozsahu uvedenému zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce, případně
jejich úplnosti?
Práce splňuje požadavky svého zadání a požadavky na zpracování Bakalářských prací.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce:
Vystižení problematiky stresové zátěže u příslušníků Hasičského záchranného sboru je velmi složitá
problematika zasahující do celé řady oblastí. Bakalářská práce přehledně toto téma popsala a shrnula
důležité body.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Jako mírný nedostatek hodnotím absenci zmínky o konstrukčních požadavcích na chytré hodinky, ve
vztahu k bezpečnosti práce.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší práce nové poznatky:
Celá práce je zaměřena na zajímavé téma a celý její obsah tvoří celek, který velmi dobře vystihuje
základní náhled do zkoumané problematiky.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Práci hodnotím jako využitelnou pro praxi, s výborným využitím dostupné literatury a se zajímavou
myšlenkou použít nové technologie mimo sportovní aktivity.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Formální stránku hodnotím jako velmi dobrou.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Práce poskytuje velmi dobrý popis stresového zatížení příslušníků Hasičského záchranného sboru
České republiky, kteří se podílejí na řešení mimořádných událostí. Zároveň s tím dává návod, jak s
tímto zatížením pracovat. Stres je ne vždy na první pohled patrná zátěž, která se může projevit i s
velkým časovým odstupem. Pokud dojde k zanedbání prevence nebo následného správného řešení
stresu, může to mít i trvalé následky a na to práce velmi dobře upozorňuje. Proto nápad využití
chytrých hodinek, jako možný zdroj informací v této oblasti, je nejen zajímavý, ale i podnětný.

9. Celkové hodnocení práce a otázky k obhajobě:
Bakalářská práce velmi zdařile vystihla základní rysy činností zasahujících příslušníků Hasičského
záchranného sboru České republiky. Poukazuje na širokou oblast jejich stresové zátěže a následné
postupy, jak se stresem nakládat.

Práce sice popisuje jen část spektra chytrých hodinek, ten ale plně postačuje k základnímu popisu
dané problematiky. Postrádám v práci zmínku na bezpečnostní limity pro jejich konstrukci. Výběr
popisovaných hodinek tyto limity splňuje, ale je třeba na tato nebezpečí upozornit. Hodinky by
neměly mít kovové části, u kterých by hrozila akumulace tepla nebo zvyšovaly možnost úrazu
elektrickým proudem.

Při stávajících zkušenostech s chytrými hodinkami by mohlo být v práci upozorněno i na celou řadu
dalších využitelných funkcí. Funkce, jako automatické zapnutí a vypnutí monitoringu fyzické zátěže,
hlídání nepravidelného tepu, se sice netýkají přímo stresu, ale mohou být pro zasahující hasiče rovněž
důležité. V situacích, kdy jsou zasahující hasiči vystaveni velmi vysoké fyzické, tepelné a psychické
námaze, dochází například k velké zátěži jejich srdce. To se může projevit různými anomáliemi ve



formě srdečních arytmií atd., bez jejichž včasné diagnózy může dojít k vážným zdravotním
následkům. Některé chytré hodinky dokáží tyto stavy vyhodnotit a upozornit na ně. To by mohlo být
další motivací pro nošení těchto hodinek zasahujícími hasiči.

Práci hodnotím výborně a doporučuji k obhajobě.

Otázka obhajobě:
Kdo by dle vašeho názoru měl mít přístup k záznamům o hladinách stresu zasahujících hasičů -
velitel, psycholog nebo pouze hasič, který hodinky nosí?
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