
VŠB -  Technická univerzita Ostrava, Fakulta  bezpečnostního inženýrství  

katedra: Katedra požární ochrany - 030 akademický rok: 2010/2011 

jméno oponenta: Ing. Radim Kuchař 

 

HODNOCENÍ  BAKALÁ ŘSKÉ  PRÁCE 
                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:   

Téma bakalářské práce:  Analýza schopnosti jednotek HZS hl. m. Prahy vnikat do 
uzavřených prostor 

      

      

Jméno a příjmení: Jaromír Piesch 

 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
    Hodnocení bakalářské práce odpovídá zadání v plném rozsahu. 
 
2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
   
  Metodika pro vypracování práce byla vzhledem k řešenému tématu vybrána vhodně.  
  Teoretická východiska jsou promítnuta do praktické části a obě části na sebe vzájemně  
  navazuji. Je použita analýza vícekriteriálního rozhodování jako množina variant. 
 
3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 
 
Autor vhodně uspořádal svou práci do logicky navazujících částí a je zřejmá jejich vzájemná 
provázanost. Výsledky prezentované v hodnocené práci jsou přehledné a mají dostatečnou 
vypovídací schopnost. Prokazují dobrou orientaci studenta v řešené problematice. Z pohledu 
hodnotitele má bakalářská práce tendenci v závěru sklouzávat k všeobecnému popisu 
jednotlivých metod a technik vnikání do uzavřených prostor, jejichž popis je dostupný 
z veřejných zdrojů. Uvítal bych zde více informací a zkušeností na základě provedeného 
průzkumu napříč celým HZS ČR, zkušeností a použití praktik zámečnických firem a v 
neposlední řadě i nemalé zkušenosti exekutorských firem. Proč analyzovat něco, co se už 
dávno u některých sborů používá na základě dlouholetých zkušeností. Abychom dospěli 
k závěru, že k dosažení ideálního stavu u HZS hl. m. Prahy je nutné pořídit 8 ks vyrážedel a 
13 ks hydraulických otevíračů není potřeba složité analýzy, ale postačily by zkušenosti a 
doporučení příslušníků z jiných HZS krajů, kteří se předmětné problematice dlouhodobě 
věnují. Nicméně, základní analýzu schopnosti jednotek HZS hl. m. Prahy pro vnikání do 



uzavřených prostor autor bakalářské práce vypracoval. Pozitivně hodnotím i snahu o otevření 
otázky u jednotek HZS hl. m. Prahy ve vztahu ke vnikání do uzavřených prostor pokud 
nehrozí nebezpečí z prodlení. 
 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
 
    Bez připomínek. 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
 
    Bakalářská práce nastínila vedoucím služebním funkcionářům řadu otázek a možností,   
    jakým směrem se mohou jednotky HZS hl. m. Prahy dále ubírat. Svým obsahem otevírá  
    cestu k vypracování kvalitní diplomové práce pro nedestruktivní metody vnikání do  
    uzavřených prostor s návrhem financování jednotky, podobně jako je tomu dnes běžné u  
    likvidačních prací.  
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
 
    Zdroje informací použité pro vypracování práce byly voleny vhodně, jediným nedostatkem  
    může být nevyužití žádné monografické publikace řešící problematiku vícekriteriální  
    analýzy. Všechny zdroje informací jsou uvedeny v souladu s citační a bibliografickou  
     normou ISO ČSN 690-2. 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
     
    Bakalářská práce plně odpovídá požadavkům kladených na závěrečnou práci. Některé části  
    práce jsou vhodně doplněny grafickým zpracováním, což zvyšuje její vypovídací schopnost.  
    U citací, převzatých myšlenek a udávaných číselných údajů bych u takové práce volil formu  
    odkazu pod čárou. Tento systém je přehledný a zjednodušuje orientaci v dané problematice   
     potencionálnímu čitateli, který by se o dané problematice chtěl dovědět více. 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
     
     Viz bod č. 5 tohoto hodnocení. 
 
9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 
 Na základě čeho jste dospěl v závěru, že rozlomená cylindrická vložka může znamenat  
 větší škodu než totálně zničené dveře? 

 
10.Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
   
 Velmi dobře. 
 
 
    Dne 2. 5. 2011   
     Podpis oponenta 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


