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Kritéria hodnocení: 
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: 
Studentka Gabriela Hájková zpracovala a předložila k obhajobě bakalářskou práci na zvolené 
téma „Formy a metody připravenosti obyvatelstva kraje Vysočina na hlavní mimořádné 
události a krizové situace“ v rozsahu 81 stran doplněnou 10 obrázky, 6 tabulkami a  
7 přílohami. Práce je členěna obvyklým způsobem a obsahuje všechny předepsané části. 
V teoretické části studentka uvádí stručně základní pojmy, legislativu, složky IZS a orgány 
krizového řízení, dále popisuje hrozby a rizika kraje v minulosti a současnosti, dále opatření 
ochrany a připravenost obyvatelstva. V praktické části pak věnovala hlavně pozornost 
porovnání příruček okolních krajů a příručce Kraje Vysočina. V práci je řada gramatických 
chyb, např. str. 33, 37, 55, 61, nepřesností, což jsem vyznačil přímo v práci. V úvodu 
studentka opakovaně uvádí obsah práce, který je uveden v abstraktu. Práce je zpracovaná na 
dobré úrovni a splňuje požadavky na bakalářskou práci. Doporučuji práci k obhajobě. 
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Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

1) Srovnejte aktuální kapesní příručku Kraje Vysočina uvedenou na internetových     
  stránkách kraje a Vámi navrhované doplnění a úpravy. 

2) Uveďte, kdo schvaluje rozpočet kraje a jakou roli v tomto procesu sehrává BKRK-Vy. 
3) Jak působí biologické zbraně na organismus? 
4) V příloze P VI doporučujete jako improvizovaný prostředek k ochraně dýchacích cest  

   použití navlhčené ubrousky, toaletní papír. K čemu to je dobré a jak byste to použila? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasifikace oponenta bakalářské práce:  velmi dobře (B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Uherském Hradišti dne 28. května 2016 
 

             
                      doc. Ing. Ivan Mašek, CSc. 
       …………………………………... 
       podpis oponenta bakalářské práce 
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