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Téma bakalářské práce:
Ochrana osob a jejich majetku v obci Kralice nad Oslavou
Kritéria hodnocení:

Stupeň hodnocení podle ECTS
A

B

C

1

Náročnost tématu práce

2

Splnění cílů práce

X

3

Teoretická část práce

X

4

Praktická část práce

X

5

Formální úprava práce

X

D

E

F

X

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

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Základním cílem bakalářské práce (BcP) bylo zpracovat pojednání k problematice o ochraně
osob a jejich majetku v obci Kralice nad Oslavou. Zpracování BcP na uvedené téma
iniciovala sama její autorka.
Na základě prostudování práce je možno konstatovat, že si autorka zvolila odpovídající
obsahovou strukturu a danou problematiku ve své práci rozpracovala do šesti kapitol.
Při zpracování práce její autorka prokázala průměrné teoretické vědomosti, které aplikovala
v praktické části na konkrétně řešený problém. Za pozitivní považuji dotazníkový průzkum.
Za nedostatek považuji absenci některé z metod na analýzu rizik.
Práce je po formální i obsahové stránce zpracována na průměrné úrovni. Práce je vhodně
doplněna o obrázky (23) a tabulky (3)
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Při zpracování využila autorka práce dostatečný počet informačních zdrojů a prokázala
schopnost pracovat s odbornou literaturou.
Problémy spojené s řešením autorka BcP začala konzultovat s vedoucím opožděně, což se
projevilo i v kvalitě práce. I když se snažila respektovat připomínky vedoucího práce, ne vždy
se jí to podařilo.
Základní cíl i další úlohy vytyčené v zadání autorka práce splnila.
Práce není plagiát. Práci doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: C - dobře

V Uherském Hradišti dne 14.5.2014

…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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