oponenta bakalářské práce
Příloha k protokolu o SZK č…..ze dne………

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

FAKULTA LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

HODNOCENÍ OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Jméno a příjmení studenta:

Leoš Odložilík, DiS.

Oponent bakalářské práce:

Ing. Miroslav Musil, Ph.D.

Akademický rok:

2013/2014

Téma bakalářské práce: Působnost a perspektiva dalšího rozvoje součinnosti
jednotlivých složek IZS ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.

Kritéria hodnocení:
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Náročnost tématu práce
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Splnění cílů práce
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Praktická část práce
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Formální úprava práce

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

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Předložená bakalářská práce je zpracována na velmi aktuální téma. Cíl práce je formulován
v samostatném bodu 4. Použití metod pro při zpracování práce je uvedeno a je adekvátní.
Struktura práce vytváří dobrý předpoklad pro splnění cíle práce. Zadání práce je dodrženo.
Teoretická část se zabývá právním rámcem IZS, charakterizuje popisně systém IZS a jeho
jednotlivé složky. Tato část obsahuje vybrané, přesto rozsáhlé, informační zdroje a vytváří
teoretické východisko pro zpracování tématu práce. Je patrná provázanost obsahu mezi
teoretickou a praktickou částí práce. V praktické části je šířeji popsán stav složek IZS
v Uherském Hradišti. Provedená SWOT analýza jejich součinnosti uvádí všechny čtyři její
složky. Ve vyhodnocení jsou klady i zápory z analýzy komentovány a naznačena možná
řešení. Práce postrádá splnění úkolu ze zadání, perspektiva dalšího rozvoje a spolupráce
složek IZS v obci s rozšířenou působností. Cíl práce byl splněn, zadání práce bylo splněno jen
dílčím způsobem, bez bodu 3 zadání. Použité zdroje pro zpracování práce jsou převážně
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aktuální. Norma ISO 690-3 je dodržena. Formální úprava práce je na velmi dobré úrovni.
Vyskytuje se však neúplná hlavička v Tabulce 2, Obr.1 je graf a ne obrázek, vyskytují se
předložky na koncích řádků, nedodržuje se interpunkce ve výčtu po dvojtečce.
Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Jaká je perspektiva dalšího rozvoje a spolupráce složek IZS v obci s rozšířenou působností?

Klasifikace oponenta bakalářské práce: B – velmi dobře

V Uherském Hradišti dne 26.5. 2014
…………………………………...
podpis oponenta bakalářské práce
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C - dobře
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