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HODNOCENÍ VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Jméno a příjmení studenta:

Radek Machálek

Vedoucí bakalářské práce:

RNDr. Zdeněk Šafařík, PhD.

Akademický rok:

2016/2017

Téma bakalářské práce:

Analýza krizového řízení a bezpečnostní dokumentace
při povodních obce Uherský Brod

Kritéria hodnocení:

Stupeň hodnocení podle ECTS
A

B

C

D

E

1

Náročnost tématu práce

2

Splnění cílů práce

3

Teoretická část práce

4

Praktická část práce

X

5

Formální úprava práce

X

F

X
X
X

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

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Jedná se o závěrečnou práci předkladatele Radka Machálka. Práce se skládá
z teoretické a praktické části. Na straně 40 autor uvádí cíl bakalářské práce a použité
metody. Celkový počet stran bakalářské práce je 71, čtyři přílohy. Povodně jsou v současné
době vysoce aktuálním fenoménem pro Českou republiku, což zvýrazňuje i téma práce.
Připomínky k bakalářské práci: v práci se vyskytují mnohé gramatické chyby, chyby
formálního charakteru (str. 45 - psaní procent, dále se opakuje v textu, např. str. 46, zakončení
řádků spojkou nebo předložkou v textu, a jiné). Na základě připomínek členů komise
SZZ při obhajobě bakalářské práce autor dopracoval některé pasáže závěrečné práce, jako
např. problematiku eroze. Autor v kapitole 8 použil metodu kontrolního seznamu (Check list
analysis) s komentářem, který je nelogicky zařazený. V závěrečné práci se vyskytuje
množství nepřesností v oblasti zákonných norem. Bakalářská práce končí návrhem opatření
a závěrem. Autor použil 34 zdrojů. Cíl práce autor splnil částečně. Práci hodnotím dostatečně.
Přes nedostatky doporučuji k obhajobě. Národní registr VŠKP a systém na odhalování
plagiátů uvádí míru shody bakalářské práce Radka Machálka (s jeho původní bc. prací) 66 %.
Práce není plagiát.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Vysvětlete význam Rámcové směrnice EU pro vodní politiku a uveďte její číslo.
2. Uveďte členění povodní dle zákona o vodách a jeho číslo.

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: E - dostatečně

V Uherském Hradišti, dne 3. 10. 2016
…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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