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Vedoucí bakalářské práce Ing. Bohuslav PERNICA, Ph.D. 
 

náročnost tématu na 
úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  x  
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 x  

 

kriteria hodnocení práce 
úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu  x   
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací   x  
práce se zahraniční literaturou včetně citací    x 
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení    x 
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň   x  
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
  x  

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
  x  

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 

Připomínky a otázky k obhajobě:  
 

Navzdory faktu, že ve většině atributů práce splňuje standard bakalářské práce, je 
autorovi třeba vytknout práci s jazykem. Občas ve svém odborném textu „píše, jak mluví“, 
což působí buď v daném kontextu nepatřičně, anebo přímo způsobuje zmatek. Např. s. 11 
(„Mezi takové změny patří například prudký rozvoj motorismu, který s sebou přináší vysoké 
zvyšování nehodovosti. To zapříčinilo přetěžování policejních složek, které musely čelit 
zvyšující se kriminalitě.“), s. 12 („základní pojmy, s kterými se můžete setkat…“, které však 
měly být provedeny jako výčet), s. 18 („vozová technika“), s. 19-20 (výčet úkolů v jednom 
odstavci), s. 20 („Koordinace je prováděna na třech úrovních, které se od sebe liší zejména 
tím, kdo je provádí, můžete vidět v tabulce č. 2 a jejich pravomocemi a úkoly spojených s 
konkrétní mimořádnou událostí.“), s. 22(odkazování čtenáře k tabulkám a grafům pomocí 
slovesa „můžete“), s. 32 (Vysoké roční výskyty má i součinnost mezi JPO a obecní policií, 
kde vývojový trend je taktéž rostoucí.).   
 
Při obhajobě požaduji, aby student s využitím statistických dat, které má k dispozici, objasnil 
proč se složky IZS: policie, hasičský záchranný sbor, zdravotnická záchranná služba a 
jednotky požární ochrany označují jako základní složky IZS. 



 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
Do rámečku vypsat hodnocení: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře, nevyhověl/a. 
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