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

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce studenta Martina Bartoše je věnována stále aktuální problematice ochrany
obyvatelstva na regionální úrovni. Práce je obsahově zaměřená a strukturovaná v intencích
zásad vytyčených pro její vypracování, stanovený cíl byl realizován. Autor prokázal
schopnost pracovat s širokým spektrem literatury a pramenů, uplatnil znalosti a schopnosti
získané v průběhu studia. Ocenit lze i spolupráci s „praktiky“. Práce je vhodně doplněna
tabulkami a obrázky. Otázkou zůstává obsah „statistické tabulky“ číslo 3 na straně 26 ve
vztahu k vlastnímu textu podkapitoly 2.10. Na kontinuitě a provázanosti textu se negativně
odráží absence dílčích závěrů. Za nedůslednou lze považovat práci se SWOT analýzou.
S nadhledem je nutno hodnotit formální úpravu práce, především pak jazyk a stylizaci. Již
samotný úvod je z hlediska hodnocení tohoto kritéria úrovně práce značně problematický.
Práci doporučuji k obhajobě.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Objasněte prosím problematiku dotací na výstavbu koncových prvků jednotného systému
varování.
2. V kapitole 10 navrhujete jako preventivní opatření vybudování dalších bezdrátových
hlásičů v Uherském Hradišti. Prosím o podrobné zdůvodnění návrhu.
3. Jaký je vztah mezi problematikou budování komunikační infrastruktury Zlínského kraje a
problematikou řešenou ve Vaší práci ?

Klasifikace oponenta bakalářské práce: C - dobře

V Uherském Hradišti dne: 26. května 2014

…………………………………...
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