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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Studentka Kateřina Habartová zpracovala a předložila k obhajobě bakalářskou práci na
zadané téma v rozsahu 77 stran textu doplněného 34 obrázky z toho 20 grafů, 78 tabulkami
a 3 přílohami. Práce je členěna obvyklým způsobem a obsahuje všechny požadované části.
Při zpracování bakalářské práce se studentka nevyhnula formálním chybám. Ne všechen text
je zarovnán do bloku (zejména strany 50 – 66), větné spojky jsou na konci řádků, někde chybí
slovo ve větě, jinde je špatné skloňování a překlepy (např. str. 30 v textu je „výt“ namísto
„být“. Na str. 17 v části Diamant nesedí barevné označení polí(chybí barva bílá a naopak
žlutá je tam zmíněná 2x. Celkově v praktické části postrádám rozbor statistiky, co nám z ní
vyplývá, jaké příčiny stojí za nárůstem nebo poklesem havárii s únikem nebezpečných
chemických látek všeobecně v ČR nebo aspoň ve Zlínskem kraji. 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. V návrhu opatření se zmiňujete, že by bylo vhodné tuto problematiku havárií zařadit
do studijních plánů ZŠ a SŠ. Jaká témata ochrany obyvatelstva jsou v současné době
vyučovány na těchto stupních?
2. Dotazník zodpovědělo 84 občanů z 94 dotázaných a to ve věku 19 – 60 let. Jak by jste
chtěla naučit tuto problematiku věkovou skupinu, která již nestuduje?
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