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zastupitelstva při hrozící a trvající povodni
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Kritéria hodnocení:
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Náročnost tématu práce
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Splnění cílů práce
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Teoretická část práce
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Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Studentka se snažila zpracovat svou Bakalářskou práci na dané téma co nejlépe. Možno říci,
že se jí to celkem podařilo, přestože některé údaje pro svou práci nemohla z určitých důvodů
(například neochota) získat. Práce je velmi dobře zpracována, zejména její praktická část.
Studentka obšírněji rozebrala i povodně minulých nedávných let od roku 1997. Práce mimo
jiné dobře charakterizuje problematiku města Veselí nad Moravou a jeho nejbližšího okolí.
Specifikum samotného města je, že jeho velká část leží podél samotného koryta řeky Moravy
a proto je při eventuální povodni ohrožena i nadpoloviční většina města. Snad se v práci
mohla trochu více v praktické části věnovat aktivitám místních orgánů.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1.
Jsou v městě Veselí nad Moravou některá bezpečná místa, kam povodňová
vlna nemůže zasáhnout?
2.
Která z vesnic kolem Veselí nad Moravou dále od řeky Moravy může být
nejvíce při velkých deštích ohrožena a proč?

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: A – výborně

V Uherském Hradišti dne 26. května 2014
…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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