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Jméno a příjmení studenta:

David Bezděk

Vedoucí bakalářské práce:

Ing. Ivan Princ

Akademický rok:

2016/2017

Téma bakalářské práce:

Civilní nouzové plánování vybrané obce

Kritéria hodnocení:

Stupeň hodnocení podle ECTS
A

B

C

1

Náročnost tématu práce

2

Splnění cílů práce

X

3

Teoretická část práce

X

4

Praktická část práce

X

5

Formální úprava práce

D

E

F

X

X

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

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Student David Bezděk zpracoval a odevzdal k obhajobě bakalářskou práci na zadané téma
v rozsahu 71 stran textu doplněného 3 obrázky, 2 tabulkami a 2 přílohami, bez grafů. Práce
je členěna obvyklým způsobem a obsahuje všechny požadované části. Právní normy zmíněné
v práci jsou aktuální. Při zpracování práce vycházel ze studia širokého spektra literatury
a pramenů, znalosti konkrétního prostředí. Při zpracování se student nevyhnul formálním
chybám. Popisy obrázku patří pod obrázek (viz šablona BP). Spojky, předložky nemají být na
konci řádků (celý text). Vytýčené cíle byly splněny. V intencích příslušného ustanovení
SR/6/2013 jsem provedl hodnocení původnosti předložené práce s výsledkem: nejvyšší míra
podobnosti 8 % – práce není plagiát. Celkově je možno práci hodnotit jako dobrou. Přes
uvedené výhrady doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Charakterizujte (popište) pojem „Věcné zdroje potřebné pro řešení mimořádných
a krizových situací“.
2. Jaký je systém (jak probíhá) plánování věcných zdrojů potřebných pro řešení
mimořádných a krizových situací ve Vaší obci.

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: dobře (C)

V Uherském Hradišti dne 27. května 2017

…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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