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Stupeň hodnocení podle ECTS

Kritéria hodnocení:
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Náročnost tématu práce
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Splnění cílů práce
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Teoretická část práce
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Praktická část práce

5

Formální úprava práce

C

D

E

F

x
x
x

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

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce studenta Tomáše Balvína je věnována aktuálním otázkám ochrany
obyvatelstva na municipální úrovni. Práce má všechny požadované náležitosti, solidní
vypovídající hodnotu. Při jejím zpracování autor vycházel z adekvátní sumy pramenů, získané
podklady analyzoval a vhodně interpretoval. Na celkově solidní úrovni práce se významně
podílela znalost praktických problémů vztažných k dané tematice, evidentní osobní
angažovanost autora. Z hlediska struktury práce je atypická teoretická část představovaná
pouze jednou kapitolou, kdy mimo jiné zcela jistě nelze její název „Vymezení pojmů“
ztotožnit s prezentací obsahu evakuačního zavazadla včetně obrázku. Dalších dílčí
připomínky lze vznést k odkazovému aparátu podkapitoly 4.1, ne zcela důslednému využití
možností poskytovaných SWOT analýzou.
Bakalářkou práci doporučuji k obhajobě.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
V kapitole - 6 Návrhy na zlepšení - používáte formulace jako: „…daleko nákladnější
projekt…“, „Velmi nákladnou položkou…“, „…značně nákladné…“. V jakém horizontu a za
jakých podmínek jsou Vaše návrhy vůbec reálné?
K dalším návrhům patří využití mobilních telefonů pro včasné varování obyvatelstva. Lze
doložit zkušenostmi?

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

