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Jméno a příjmení studenta:  Radek Klabačka 

Vedoucí bakalářské práce:       Ing. Jakub Rak 

Akademický rok: 2015/2016 

 

Téma bakalářské práce: Improvizované ukrytí obyvatelstva: návrh standardizace 

projektování improvizovaných úkrytů.  

 

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: 

 

Bakalářskou práci Radka Klabačky hodnotím jako nadprůměrnou. Autor zvolil náročné téma. 

Kladně hodnotím jeho samostatnost při zpracování bakalářské práce a také připravenost na 

jednotlivé konzultace. Práce naplňuje stanovené cíle a z tohoto pohledu splňuje stanovené 

požadavky. Samotné stanovení cílů jsem v práci nenalezl, a tak jsem při jejich kontrole 

vycházel ze zásad pro zpracování bakalářské práce, kde jsou určité cíle patrné. Teoretická část 

obsahuje celkem šest kapitol, kde vnímám jako určité negativum nízký rozsah a hloubku 

rešerše „zahraničních informačních zdrojů“. 

Praktickou část autor dělí celkem na šest kapitol. Zde postrádám podrobnější popis „nástroje 

pro standardizaci přístupu k projektování úkrytů“, jehož součásti autor nejspíše přikládá jako 

přílohy. Celkově práci hodnotím jako nadstandartní s drobnými nedostatky po odborné i 

formální stránce. Práce s citačním aparátem je odpovídající a je nutno konstatovat, že práce 

není plagiátem. Navrhuji celkové hodnocení B – velmi dobře. 
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Otázky k obhajobě: 

1. Jsou některé přílohy vaší bakalářské práce (např. příloha I-V) součástí určitých metod, 

popř. nástroje standardizace improvizovaného ukrytí? Pokud ano popište princip 

funkce této metody, či nástroje. 

 

 

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: B – velmi dobře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 26. 5. 2016 

 

         

       …………………………………... 

       podpis vedoucího bakalářské práce 

 

 

 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


