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

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Předkládaná bakalářská práce splňuje požadavky, které jsou kladeny na tento typ prací.
Bakalantka si vybrala poměrně náročné téma Role místní samosprávy související
s povodňovými situacemi na příkladu města Bojkovice. Autorka práci člení do dvou
samostatných celků. V teoretické části autorka uvádí základní pojmy vztahující se
k fungování samosprávy, povodní a povodňových plánů. Bohužel autorka zde neuvedla
žádnou metodu analýzy rizika, kterou pak používá v praktické části. V praktické části
popisuje vybrané území dle geografické analýzy modelového území. V páté kapitole popisuje
povodně ve městě Bojkovice v nedávných letech. V šesté kapitole popisuje roli samosprávy
při povodni. V sedmé kapitole se věnuje analýze příčin povodní. V osmé a deváté kapitole
provádí samotné analýzy rizika. V desáté kapitole navrhuje doporučení k eliminaci rizik
spojených s povodněmi. Autorka v úvodu nedefinuje cíl bakalářské práce, v závěru jej však
definuje. V sedmé kapitole není zřejmé, jak hodnotila rizika prvků na hlavním toku řeky
Olšavy. Autorka relativně dobře zpracovala analýzu What-if, kterou zcela dotáhla dokonce. Je
otázkou, zda analýza SWOT je v této souvislosti zcela na místě. Po formální stránce má práce
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mnoho nedostatků. Různé formy písma, označení tabulek neodpovídá šabloně, apod. Přesto
doporučuji bakalářskou práci Soni Špačkové k obhajobě.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Jakými metodami jste hodnotila rizika, která uvádíte v sedmé kapitole - Rizikové
prvky hlavního toku řeky Olšavy v Bojkovicích.
2. Popište metodu SWOT, k čemu se používá.

Klasifikace oponenta bakalářské práce: D – uspokojivě

V Uherském Hradišti dne 2. října 2014
…………………………………...
podpis oponenta bakalářské práce
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