oponenta bakalářské práce
Příloha k protokolu o SZK č…..ze dne………

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

FAKULTA LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

HODNOCENÍ VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Jméno a příjmení studenta:

Jan Kolař

Vedoucí bakalářské práce:

Ing. Ivan Princ

Akademický rok:

2013/2014

Téma bakalářské práce:

Stálé operační postupy k nasazení záchranných osádek

Kritéria hodnocení:

Stupeň hodnocení podle ECTS
A

B

1

Náročnost tématu práce

2

Splnění cílů práce

3

Teoretická část práce

4

Praktická část práce

X

5

Formální úprava práce

X

C

D

E

F

X
X
X

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

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Student Jan Kolař zpracoval a předložil k obhajobě bakalářskou práci na zadané téma
v rozsahu 96 stran textu doplněného 20 grafy a 11 přílohami z toho 1 obrazová. Práce je
členěna obvyklým způsobem a obsahuje všechny požadované části.
Při zpracování bakalářské práce se student nevyhnul formálním chybám. Lze konstatovat,
že nebylo dodrženo pravidlo nekončit řádky větnými spojkami, má překlepy v zákonech např.
na str. 31 Zák. č. 494/1992 Sb., (má být Zák. č. 434/1992 Sb.,) nebo Zák. č. 101/1998 Sb.,
(má být Zák. č. 110/1998 Sb.,). Na str. 18 špatně značené jednotky veličin, nevyužívá horní
index např. „m2“ má být „m2“. Stejný cíl je uveden jak v abstraktu, tak i v úvodu. Kladně
hodnotím dílčí závěry na konci kapitol. Body 3, 4 a 5. Patří spíše do teoretické části.
V intencích příslušného ustanovení SR/6/2013 jsem provedl hodnocení původnosti
předložené práce s výsledkem nejvyšší míry podobnosti 23% se závěrem – práce není plagiát.
Uvedená míra shody práce s uváděnými dokumenty je daná tím, že autor pracuje s řadou
legislativních norem a organizačních dokumentů.
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Současně autor pracoval s odkazovým aparátem a v souladu s požadavky na citace. Celkově
je možno práci hodnotit jako velmi dobrou. Přes uvedené výhrady doporučuji bakalářskou
práci k obhajobě.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Vysvětlete mi matematicky 37 odpovědí ze 120 dotázaných je 44,4%. (str.77)
2. Jaká je správná odpověď na otázku 7.2.2. na str.80? (na str. 77 píšete, že u každé
otázky je tučně zvýrazněná správná odpověď)
3. Definujte pojmy „Biologická válka“, Biologický protiútok“ a na základě definic
vysvětlete, jak to provést např. na skupinu teroristů v cizím státě nebo i u nás v ČR.
(str. 64 nález s podezřením na B-agens a pak odvetný útok by byl mnohem větší)

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: velmi dobře (B)

V Uherském Hradišti dne 27. května 2014
…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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