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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Autor v Abstractu nesprávně angličtinu (což se sice jen formální chyba, ale zbytečně to
snižuje hodnotu díla). Bakalářská práce popisuje problematiku civilního nouzového plánování
obce Milotice nad Bečvou, která se nachází zátopovém území. V teoretické části autor
rozebírá ochranu obyvatelstva a civilní nouzové plánování. Literární rešerše k teoretické části
nebyla provedena dostatečně široce a do hloubky. O tom svědčí skutečnost, že autor uvádí jen
16 zdrojů, přitom chybí fundamentální díla jako Kratochvílová a kolektiv, Ostrava 2013,
Mika a kolektiv, Olomouc 2014, skripta GŘ HZS MV ČR o OO a KŘ, Praha 2015. Na str. 14
jsou jmenovány zákony, od str. 15 vyhlášky. Zákony a vyhlášky jsou řazeny chaoticky, bez
systému, přitom stačilo zvolit obvyklý způsob řazení těchto norem chronologicky. Také je
překvapující, že vyhláška č. 380/2002 Sb., je uvedena jako zcela poslední, přitom se jedná o
nejdůležitější a jedinou (čistou) vyhlášku k ochraně obyvatelstva. V praktické části je
předložen především návrh krizového plánu vybrané obce. Velmi cenná je část na str. 60-62,
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kde autor podrobně rozebírá několik hlavních mimořádných událostí v místě. Práce je značně
rozsáhlá, včetně příloh má 90 stran.
Práce obsahuje také formální chyby: např. opakovaně na str. 63 a následně 71 je uveden
Seznam příloh.
Otázky k obhajobě bakalářské práce:
V které oblasti CNP vidíte ve vybrané obci největší problém a jaké navrhujte řešení.
Studoval jste k řešenému tématu nějakou zahraniční odbornou literaturu? Pokud ano, tak
jakou a co v ní bylo nejcennější?
Které odborné konzultace byly pro Vás osobně nejvíce přínosné a proč?
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