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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Tématem bakalářské práce jsou úkoly Sboru dobrovolných hasičů při povodních. Oproti
sdělení v Abstraktu práce jen při povodních (ne především při povodních).
Je patrno, že autorka práce odstranila některé nedostatky z práce v první variantě. Měla se
však věnovat jen úkolům dobrovolných hasičů při hrozící nebo trvající povodni. I v teoretické
části mohla rozebrat více spíše pojmy vztahující se k povodním (ne k požárům apod.).
I v tabulce na straně 50 by pak měly být Úkoly a činnosti JSDH při povodních (ne obecně při
mimořádných událostech).
Autorka práce správně rozdělila úkoly místních hasičů na úkoly při nárazové jednodenní či
pouze několikahodinové povodni a vícedenních povodních. Jak občanka obce může zřejmě
dobře posoudit v počínání místních hasičů rozdíly v jejich činnosti při obou časových
variantách.
Z hlediska formální úpravy jsou někde drobné chyby, například chybí čárka apod.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
Je hodně občanů, kteří v obci při povodni pomáhají, nebo je dost občanů, kteří naopak
rozebírají hasiči rozmístěné pytle s pískem a odnášejí je ke svému domu (jak píšete)?

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: C - dobře

V Uherském Hradišti dne 1. října 2014

…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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