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Posudek vedoucího bakalářské práce 

Student:  Marek LANDA 

Číslo studenta:  E17410 

Název bakalářské práce:  Požární ochrana jako kvalita života v obcích organizovaných v místních akčních 

skupinách v Královéhradeckém kraji 

Cíl práce: Zhodnotit význam sdružení dobrovolných hasičů pro regiony definované členstvím 

obce v místní akční skupině pro kvalitu života v těchto regionech, a to pomocí 

případové studie pro Královéhradecký kraj založené jak na studiu dokumentů, tak na 

základě vlastního terénního šetření. 

Vedoucí práce: Mgr. Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D. 

Studijní program: E6208 Ekonomika a management 

Akademický rok: 2019/2020 

Náročnost tématu 

 
výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

nelze 

hodnotit 

Teoretické znalosti ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vstupní údaje a jejich zpracování ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Použité metody ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kritéria hodnocení práce 

 
výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

nelze 

hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Původnost zapracování tématu ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Adekvátnost použitých metod ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Logická stavba práce a rozsah ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Práce s českou a zahraniční 

literaturou včetně citací 
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Formální úprava práce 

(text, grafy, tabulky) 
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Jazyková úroveň 

(styl, gramatika, terminologie) 
☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
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Využitelnost výsledků práce 

 vysoká střední nízká nelze hodnotit 

Pro teorii ☒ ☐ ☐ ☐ 

Pro praxi ☒ ☐ ☐ ☐ 

Ostatní připomínky k práci 

Práce je svou podstatou originálním výzkumem (case study research), ve kterém se bakalant snaží 

zjistit, jestli orgány pečující o rozvoj venkovských regionů, místní akční skupiny (MAS), považují požární 

ochranu zajišťovanou cestou sdružení dobrovolných hasičů za příspěvek zajišťující kvalitu života v regionu. 

Jako reprezentativní region byl zvolen Královéhradecký kraj a pro naplnění cíle bakalářské práce si stanovil tři 

výzkumné otázky soustřeďující se jak na bezpečnostní funkci jednotek požární ochrany vytvářené z členů sborů 

dobrovolných hasičů, tak na sociální funkci těchto sdružení.  

Po fázi desktop research si student poznatky získané z této fáze ověřil terénním výzkumem, tj. navázal 

spolupráci s orgány MAS. Zde je třeba ocenit, že některé z těchto orgánů požádaly o jeho bakalářskou práci. 

Takto jím získané poznatky pomohou praxi MAS. 

Práci je však třeba vytknout časté typografické chyby a jazykové zpracování asi ovlivněné stresem při 

zpracování práce. Např. u obr. 6 v seznamu obrázků „Záložka není definována“. S. 11: znak procent (%) je až na 

dalším řádku odstavce či spojka „a“ zanechávaná na prvním a předposledním řádku odstavce.  

Přestože lze rozumět autorově vyjádření v kontextu napsaného, bakalant občas píše, jako když mluví. Přitom 

písemný odborný styl je založen na zásadě, že na rozdíl od promluvy autor má čas promýšlet formulaci textu a 

měl by se na svůj projev dívat z pohledu příjemce textu a minimalizovat možnost neporozumění. Bakalantův styl 

psaní je tak občas velmi rušivý. Např. S. 8: „V obcích je nejdůležitější funkcí PO, kterou má každá obec 

povinnost zabezpečit podle § 29 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dále ji 

podporovat. Tento způsob je v České republice již tradiční, protože plní funkci více než 100 let a zajišťuje ji 

pomocí dobrovolníků.“ – Tento způsob čeho? S. 29: „Z obrázku 6 vyplývá, že navzdory nejširší členské 

základně okresu Jičín, ve výše uvedeném období úroveň této základny klesá.“ – Myslí se počet členů? S. 34: 

Královéhradecký kraj je vlastní jméno, má být tedy psáno velkým písmenem. Atd. 

Vyjádření k výstupům ze systému Theses 

Systém Theses vykázal shodu 0 %. Pokud byla vykázána shoda s jednotlivými dokumenty v jeho databázi, 

jednalo se o indikaci menší než 5 %, např. šlo o citace ze zákonů.  

Otázky a náměty k obhajobě 

Jak ukázala předložená případová studie, sdružení dobrovolných hasičů mají důležitý vliv na kvalitu života 

venkovských regionů. Ty se však potýkají s problémem vnitřního stěhování a demografického stárnutí. Může 

nějak podpora požární ochrany v těchto regionech pomoci zmírnit tyto procesy, a pokud ano, jakým způsobem?  

Závěrečné hodnocení 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Tuto bakalářskou práci navrhuji hodnotit známkou: A 

 

V Pardubicích 16.7.2020 

Podpis  ..................................................................  


