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

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Studentka Stanislava Špruncová zpracovala a předložila k obhajobě bakalářskou práci na
zadané téma v rozsahu 60 stran textu doplněného 7 obrázky, 9 tabulkami a 4 příloh. Práce je
členěna obvyklým způsobem a obsahuje všechny požadované části.
Při zpracování bakalářské práce se studentka nevyhnul formálním chybám. Lze konstatovat,
že v textu práce nejsou využívány dolní indexy u stanovených veličin např. str. 18 v popisu
Obr. č. 1 je uvedeno „QZPV, tZPV“ správně má být „QZPV a tZPV“ atd. Nevyvarovala se
chyb v legislativě na str. 10, kde odkazuje na Zák. č. 69/1993 Sb., (zrušen Zák. č. 122/1997)
Sb.,) a na Zák. č. 12/2001 Sb., (zrušen Zák. č. 531/2002 Sb., v současnosti platí Vyhl. MF
č. 52/2008 Sb., příloha 17). Celkově je možno práci hodnotit jako dobrou. Přes uvedené
výhrady doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Čím se líší Vámi navržen Plán ochrany obyvatelstva N. Hrozenkov od současného
plánu? (str. 60 cituji: „Městys Nový Hrozenkov má vypracovaný povodňový a
havarijní plán…“)
2. Uveďte, jak jste vyhodnocovala přehled možných hrozeb, zejména uměle vyvolané
zemětřesení? (str. 37)

Klasifikace oponenta bakalářské práce: velmi dobře (B)

V Uherském Hradišti dne 27. května 2014
…………………………………...
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