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Téma bakalářské práce: Logistika krizových situací v ochraně obyvatelstva. 

 

 

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: 

 

Předložená bakalářská práce je zpracována na aktuální téma. Je zde použit zcela nový pohled 

na řešení mimořádné události. Cíl práce je formulován vhodně a správně a je uveden 

v samostatném bodu. Použití navržených metod při zpracování práce je adekvátní. Struktura 

práce vytváří předpoklad pro splnění cíle práce. Zadání práce je dodrženo. Teoretická část 

práce obsahuje vybrané, přesto rozsáhlé, informační zdroje a vytváří teoretické východisko 

pro zpracování tématu práce. U každého bodu je uveden dílčí závěr. Praktická část je 

strukturována podle zadání práce. Jsou popsány vybrané oblasti logistiky povodní ve vztahu 

k ochraně obyvatelstva. Na základě zhodnocení současného stavu jednotlivých logistických 

opatření protipovodňové ochrany byly zjištěny problémy. Návrhová část obsahuje 

formulovaná řešení zjištěných problémů. Cíl práce byl splněn, byla nalezena problémová 

místa a následně byly navrženy vhodné způsoby řešení. Použité zdroje pro zpracování práce 

jsou aktuální. Norma ISO 690-3 je dodržena. Formální úprava práce je na velmi dobré úrovni.
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Autorka přistupovala ke zpracování práce ve všech jejích fázích velmi aktivně a iniciativně. 

Zadané termíny plnila. Na konzultace chodila připravena, řešení dílčích problémů a variant 

návrhů předkládala velice často elektronickou cestou. Práce se zdroji byla na velmi dobré 

úrovni. Aktivně vyhledávala možnosti osobních sdělení odborných pracovníků, které pak 

zapracovávala do práce. Doporučení vedoucího práce pro zpracování jednotlivých částí práce 

respektovala. Přístupem ke zpracování práce a výslednou podobou práce autorka prokázala 

schopnost řešit zadané téma práce s použitím doporučených a vyhledaných informačních 

zdrojů. Zvolila a využila odpovídajících metod pro zpracování jednotlivých částí práce. 

Samostatně na základě zjištěných problémů dokázala formulovat návrhy na jejich řešení. 

S podstatnou částí práce se úspěšně zúčastnila fakultní studentské vědecko odborné soutěže. 

Přístup, práce a aktivita studentky při řešení a zpracování jednotlivých fází zpracování 

bakalářské práce byl na výborné úrovni. 
Práce není plagiát. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

1. Je logistický pohled na řešení mimořádné události, povodní, pro obec přínosný a 

v čem? 

2. Jak vnímali zástupci obce tento nový pohled na řešení mimořádné události, povodní? 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  A - výborně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 23.5. 2014 

 

         

       …………………………………... 

       podpis vedoucího bakalářské práce 

 

 

 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


