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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Předkládaná BP splňuje požadavky, které jsou kladeny na tento typ prací. Bakalant si vybral
poměrně náročné a rozsáhlé téma Analýza krizového plánu na úrovni ORP. Hned v úvodu
jsou dle zadání vybrány dvě zkoumané ORP a to Olomouc a Litovel. Práci člení do dvou
samostatných celků. V teoretické části autor uvádí základní pojmy vztahující se ke krizovému
řízení a jeho legislativní rámec. A charakterizuje i problematiku povodní. V praktické části
autor v páté a šesté kapitole představuje jednotlivá ORP Olomouc a Litovel. V sedmé
kapitole autor vyjmenovává jednotlivá nebezpečí a jejich možný původ, která mohou být ve
vyjmenovaných ORP. V osmé kapitole je analyzován a popisován povodňový plán pro
správní obvod ORP Olomouc. Podobně v deváté kapitole je analyzován povodňový plán pro
ORP Litovel. V desáté kapitole autor provádí analýzu krizového plánu pomocí kontrolního
seznamu Check list. Na bázi zjištěných skutečností dává autor doporučení. Práce po formální
stránce je na dobré úrovni. Cíle práce byly splněny. Práci doporučuji k obhajobě.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. V doporučeních píšete, že obě ORP nemají zpracován krizový plán komunikace. Jaké
základní body by v něm měly být?
2. Pracuje správní obvod ORP Litovel na zlepšení svého krizového plánu?

Klasifikace oponenta bakalářské práce: C – dobře

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

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně

2/2

