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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Základním cílem bakalářské práce (BcP) bylo posoudit problematiku nouzového zásobování
obyvatelstva pitnou vodou města Zlín.
Zpracování BcP na uvedené téma inicioval sám její autor, který si zvolil odpovídající
obsahovou strukturu a danou problematiku ve své práci rozpracoval do sedmi kapitol. Práce je
rozdělena do teoretické části, kde se autor zaměřil na význam vody pro člověka, pojednává
o právních předpisech Evropské unie a České republiky, které se týkají daného tématu.
Praktická část pojednává o způsobu nouzového zásobování vodou obyvatelstva města Zlín.
Za pozitivní považuji i použití úplné metody SWOT analýzy.
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Při zpracování práce autor prokázal velmi dobré teoretické vědomosti, které aplikoval
v praktické části na konkrétně řešený problém a to včetně vyčíslení množství pitné vody
na zabezpečení zásobování obyvatelstva města Zlín.
Práce je po formální i obsahové stránce zpracována na velmi dobré úrovni a vhodně doplněna
velkým množstvím převážně vlastních tabulek (13) a obrázků (26). Autor práce při
zpracování použil dostatečné množství zdrojů a prokázal schopnost pracovat s odbornou
literaturou.
Autor práce přistupoval k řešenému problému svědomitě a samostatně. Problémy spojené
s řešením autor práce pravidelně konzultoval s vedoucím. Připomínky ze strany vedoucího
BcP se snažil respektovat, ale všechny připomínky z časových důvodů už nebyl schopný
zrealizovat. Drobné nedostatky nesnižují kvalitu práce.
Základní cíl i další úlohy vytyčené v zadání autor práce splnil výborným způsobem.
Práce není plagiát. Práci doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: A – výborně

V Uherském Hradišti dne 12.5.2014
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