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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Studentka Michaela Vašková zpracovala a předložila k obhajobě bakalářskou práci na zadané
téma v rozsahu 78 stran textu doplněného 3 grafy, 13 obrázky, 7 tabulkami a 2 přílohami.
Práce je členěna obvyklým způsobem a obsahuje všechny požadované části. Při zpracování se
studentka nevyhnula formálním chybám. Lze konstatovat, že v textu není dodržováno
pravidlo mezery za interpunkčním znaménkem, při uvádění chemických vzorců nepoužívá
pro vyjádření počtu atomů spodní index např. str. 39 „H2SO4“ (má být „H2SO4“), používá
v tabulkách a grafech různé fonty písma. Na str. 44 je chybně uvedeno oleum jako směs SO2
a H2SO4. Cíl práce je uveden jak v abstraktu tak i úvodu. V praktické části, je v kap. 8 návrh
pomůcky jako výstup práce, avšak si nedokážu představit jak pomůcku o rozměru
853 x 563 mm budu používat jako kapesní formát. Celkově je možno práci hodnotit jako
průměrnou. Přes uvedené výhrady doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Co tedy navrhujete v oblasti ochrany obyvatelstva pro veřejnou správu ke zvýšení
zájmu obyvatel o svou ochranu? (str. 67)
2. Definujte pojem systém fyzické ochrany, na tomto základě ujasněte jaké SaP jsou
vyčleněný do systému fyzické ochrany (B-2-1 str. 47).

Klasifikace oponenta bakalářské práce: dobře (C)

V Uherském Hradišti dne 27. května 2014
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