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Stupeň hodnocení podle ECTS 
Kritéria hodnocení: 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce     X     

2 Splnění cílů práce         X  

3 Teoretická část práce        X   

4 Praktická část práce        X   

5 Formální úprava práce     X     

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

 
Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 
 
 
Zadání diplomové bakalářké práce paní Ivy Sommerové zní Nejdůležitější úkoly kraje a 
krajského úřadu před případnými povodněmi. Takto vymezené téma vnímám v jeho obecné 
poloze krajů a krajských úřadů v České republice. Jedná o téma, které je v případě FLKŘ 
UTB zpracováváno více studenty. 
 
Studentka dokládá znalost příslušných zákonů, v případě specializované literatury k tématu 
povodní pak toliko dvě práce zohledňující téma město a povodeň. Praktická část je vystavěna 
s odkazem na internetové zdroje, a to přednostně v provázanosti s realitou (Olomouckého 
kraje) statutárního města Olomouc. 
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Teoretická část shrnuje obecně dostupné skutečnosti. Autorským přínosem paní Ivy 
Sommerové je jejich chronologické řazení. V praktické části (s. 28 – 46) se autorka věnuje 
tématu povodní v roce 1997 na příkladu Olomouce včetně fotodokumentace. 
Na stranách 30 – 34 je zaznamenán „průběh povodní den po dni“. Jsou uváděny obecně 
dostupné informace, které jsou minimálně provázány s tématem bakalářské práce – 
Nejdůležitější úkoly kraje a krajského úřadu před případnými povodněmi.  
Kapitola 5 (Povodně v číslech) a kapitola 6 (Protipovodňová opatření města Olomouc) 
dokládají autorčinu bližší znalost materie, orientaci v terénu a na příkladu navržených 
protipovodňových opatření ve statutárním městě Olomouc informuje o realizovaných a 
zamýšlených etapách. Pozornost je soustředěna jak k vlastnímu koridoru řeky Moravy, tak 
k realizovaným a navrhovaným stavbám vynuceným povodněmi na příkladu let 1997 a 2002. 
 
Závěr práce sděluje, že jejím obsahem bylo přednostně věnovat se realitě statutárního města 
Olomouc ve vztahu minulým povodním. Mimo zorný úhel bakalářské práce tak zůstaly 
obecné úkoly kraje a krajského úřadu (v kontextu České republiky). 
 
Autorka doložila skromnou odbornou orientaci v tématu. Oceňuji fotodokumentaci ve vztahu 
k Olomouci včetně popisu ikonografie. Práci přijímám k obhajobě a oceňuji stupněm D. 
Pozn. Český jazyk zná pojem „čitatel“ pouze ve vztahu matematickém, ne ve vztahu čtenář. 
 
 
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 
1) Jaké jsou nejdůležitější úkoly kraje a krajského úřadu (v České republice) ve vztahu 
k povodním ? 
 
 
 
Klasifikace oponenta bakalářské práce:  D - uspokojivě 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Uherském Hradišti dne 19. 5. 2014 
 
         
       …………………………………... 
       podpis oponenta bakalářské práce 
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