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Akademický rok: 2014/2015 

 

Téma bakalářské práce: Jednotný systém varování a informování obyvatelstva v ORP 

Uherské Hradiště 

 

Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce  X     

2 Splnění cílů práce  X     

3 Teoretická část práce  X     

4 Praktická část práce   X    

5 Formální úprava práce   X    

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

 

 

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá velmi závažným problémem vztahujícím se na ORP 

Uherské Hradiště. Autorka podrobně analyzuje pojmy a legislativu, krizové řízení, IZS, 

informační systém, výstražné, varovné a vyrozumívací systémy. Logicky, jasně a pregnantně. 

Cílem práce je analýza budování a provoz výstražného a informačního systému, což mi 

z předložené práce nevyplývá. Jak jej chce budovat, jak se na budování podílí, mimo plnění 

zákonů? 

V praktické části se zaměřuje opět na krizové řízení a práci BR, popisuje krizové stavy v UH. 

Chybí mi podstatná část a nutná pro práci v oboru, metody analýzy rizik. Doporučuji je využít 

při obhajobě. 

V práci se vyskytují chyby (str. 9,11, 15, atd…). Také stylizace je v některých místech práce 

nejistá, ač je jinak na velni dobré úrovni. Využití SWOT analýzy i dotazníku je přínosem.  

Také návrhy na zlepšení stavu jsou dobře zaměřené. Celkově je práce dobře popisně 
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sestavena.  Problematika preventivně výchovné činnosti je však mnohem závažnější a 

složitější, ač autorka dobře popisuje vývoj, je poslední odstavec budoucností či varováním? 

Obrázky i graf jsou vhodné, poskytují doplňující informace. 

 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

 

Stručně zdůvodněte, proč už si nevystačí připravenost systém KŘ a OO čelit současným i 

předvídatelným bezpečnostním hrozbám a s nimi spojeným MU a KS? (str. 19) 

 

Jaké vidíte nové cesty a postupy v efektivním zapojení, které mohou tomuto systému pomoci? 

 

 

 

 

 

Klasifikace oponenta bakalářské práce: C - dobře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 30. 9. 2014 

         

       …………………………………... 

       podpis oponenta bakalářské práce 
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