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Jméno a příjmení studenta:

Lukáš Jasenský

Vedoucí bakalářské práce:

doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.

Akademický rok:

2013/2014

Téma bakalářské práce: Analýza krizového plánu na úrovni ORP

Kritéria hodnocení:

Stupeň hodnocení podle ECTS
A

B

C

1

Náročnost tématu práce

X

2

Splnění cílů práce

X

3

Teoretická část práce

X

4

Praktická část práce

X

5

Formální úprava práce

D

E

F

X

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

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Náročnost tématu bakalářské práce, která pojednává o krizových plánech dvou obcí
s rozšířenou působností, odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Student
stanovený cíl práce splnil velmi dobrým způsobem.
Teoretická část je zaměřena na popis legislativního rámce krizového řízení, krizové řízení a
povodně. Postrádám lepší vzájemné propojení vyjmenovaných zákonů, vyhlášek a nařízení
s problematikou krizových plánů. Rovněž rozpracování problematiky IZS je zbytečně
rozsáhlé a s tématem bakalářské práce souvisí jen okrajově. Větší pozornost měl student
naopak věnovat bodům 3.2 a 3.2, které pojednávají právě o problematice krizových plánů.
Praktická část je zaměřena na popis možných dopadů krizových situací na ORP Olomouc a
Litovel. V kapitole 8. a 9. se student zaměřil pouze na problematiku povodní. Vlastní analýza
krizových plánů je provedena v 10. kapitole.
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Závěry a doporučení student uvedl v subkapitole 10.2, to mu umožnilo naplnit cíl práce.
Formální úprava práce je na velmi dobré úrovni. Drobné nedostatky nesnižují kvalitu práce.
V závěru zpracování bakalářské práce student konzultoval vzniklé problémy a nejasnosti
s vedoucím práce. Práce není plagiát.
Otázky k obhajobě bakalářské práce:

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: C - dobře

V Uherském Hradišti dne 21. května 2014
…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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