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Stupeň hodnocení podle ECTS 

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: 

Bakalářská práce (BcP) s názvem „Analýza rizik ve stravování v krizových situacích v obci 
Hlušovice“ je zpracována mimo úvodu a závěru do sedmi kapitol v rozsahu 70 stran.. Práce 
obsahuje 9 tabulek (z toho jen jedna je dílem autorky BcP), 7 obrázků (z toho dva jsou dílem 
autorky BCP) a 3 převzaté přílohy. 

Práce je rozdělena do dvou částí a to teoretické a praktické. Teoretická část je zpracována 
na str. 11 až 28 a autorka v ní s využitím dostupných zdrojů pojednává o mimořádných 
událostech a krizovém řízení, analýze rizik a zajištění stravování obyvatelstva v krizových 
situacích. V této teoretické části je uvedena celá řada zbytečných informací, které se 
nevztahují k řešené problematice. Za pozitivní v této části považuji, že se zabývá i otázkou 
stravování obyvatelstva v krizových situacích, ale bohužel nejsou zde zohledněny současné 
právní normy, které řeší tuto problematiku a čerpá jen ze dvou literárních zdrojů [10] a [18]. 

Praktická část je řešena od str. 32 až po stranu 49. V 5. kapitole s názvem „Analýza rizik 
v obci Hlušovice“ je uvedena celá řada informací nesouvisejících s řešenou problematikou 
(např. obsah části pojednávající o prostředcích pro řešení krizových situací – str. 35, 36 ),  
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dále jsou zde popsány různé mimořádné události, ale chybí jejich dopad na otázku stravování 
v krizových situacích. V šesté kapitole (str. 42 až  46) autorka BcP pojednává o analýze rizik 
při vzniku povodně v obci Hlušovice. Nevím, proč se touto otázkou autorka práce zabývala, 
když se v ní jen minimálně dotkla otázek spojených s řešením stanoveného problému. 
V 7. kapitole navrhuje zajištění stravování evakuovaných obyvatel, ale v další části této 
kapitoly o evakuaci není už ani zmínka. Dále pojednává o zajištění stravování s využitím 
místní prodejny, zásobování z krajského města Olomouc, o využití cateringových firem 
a bojových dávek potravin. Popisuje také kontejner nouzového přežití, polní kuchyni, ale bez 
konkretizace na řešenou obec. Nevím, proč si vybrala evakuaci osob. Na tyto skutečnosti 
upozorňuji proto, že ani v úvodu ani ve 4. kapitole s názvem „Cíle a metodika práce“ nemá 
konkretizováno, že řešení analýzy rizik ve stravování v krizových situacích v obci zaměří 
na povodeň a evakuaci. Jinak uvedené způsoby stravování byly již aplikovány v různým 
způsobem v pracích zpracovaných na obdobné téma v minulosti a autorka BcP je jen 
s minimální konkretizací na obec Hlušovice. Já osobně s některými způsoby stravování 
nesouhlasím. 

V závěru kapitoly je uveden pokus o návrh krizového plánu obce, který zpracovala autorka. 
Jeho nedostatkem je, že se jen minimálně zabývá tak, jako v předešlých částech práce, 
problematikou stravování v krizových situacích. Jen mimochodem takový plán zpracovávají 
kraje a obce s rozšířenou působností (obec Hlušovice mezi ně nepatří). 

K formální úpravě práce nemám závažnějších připomínek. Za nedostatek považuji ne vždy 
vhodné použití odrážek a začátky některých vět zkratkou. 

Autorka BcP použila 28 zdrojů, což považuji za dostatečné.  

 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

1. S využitím metody analýzy rizik podle svého výběru proveďte analýzu rizik 
na problematiku stravování v krizových situacích. 

2. Co může konkrétně ohrozit zajištění stravování v krizových situacích v obci Hlušovice 
a proč? 

3. Proč jste neuvedla regulační opatření a co tato regulační opatření v oblasti zásobování 
obyvatelstva obsahují? 

4. Jak si představujete stravování v krizových situací s využitím cateringové firmy? 

5. Čeho si nejvíce ceníte na své práci (konkrétně i s určením konkrétních stran)? 

6. Kde jste získala informaci o tom, že při stravování obyvatelstva obce využijete bojové 
dávky potravin a že je do obce přiveze 153. ženijní prapor? 

 
Klasifikace oponenta bakalářské práce: D - dostatečně 
 
 
V Uherském Hradišti dne 3.6.2015  
 
         
       …………………………………... 
       podpis oponenta bakalářské práce 
 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


