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HODNOCENÍ OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Jméno a příjmení studenta:

Josef Fialka

Oponent bakalářské práce:

Ing. Ivan Princ

Akademický rok:

2016/2017

Téma bakalářské práce:

Bezpečnostní projekt významné kulturní akce

Kritéria hodnocení:

Stupeň hodnocení podle ECTS
A

1

Náročnost tématu práce

X

2

Splnění cílů práce

X

3

Teoretická část práce

X

4

Praktická část práce

X

5

Formální úprava práce

B

C

D

E

F

X

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

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Student Josef Fialka zpracoval a odevzdal k obhajobě bakalářskou práci na zadané téma
v rozsahu 86 stran textu doplněného 10 grafy, 20 obrázky, 1 tabulkou a 10 přílohami. Práce
je členěna obvyklým způsobem a obsahuje všechny požadované části. Právní normy zmíněné
v práci jsou aktuální, i když v textu na str. 43 se zmiňuje o „zákoně o odpadech“ č. 223/2015
Sb., přičemž tento zákon je jen novelizovaným zněním Zákona č. 185/2001 Sb., zákon
o odpadech, který nebyl dodnes zrušen. Při zpracování práce vycházel ze studia širokého
spektra literatury a pramenů, znalosti konkrétního prostředí. Při zpracování se student
nevyhnul formálním chybám. V seznamu příloh nesedí názvy příloh – jsou to grafy nebo
přílohy? V textu má spojky a předložky na konci řádků (např. str. 47, 75), text v odrážkách
má špatné řádkování a není zarovnán do bloku (např. str. 44, 59). Vytýčené cíle byly splněny.
Celkově je možno práci hodnotit jako výbornou. Přes uvedené výhrady doporučuji
bakalářskou práci k obhajobě.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Splněním cíle práce (str. 30) by mělo být dosaženo vyšší úrovně bezpečnosti na ZFF.
Jakým způsobem bude toho dosaženo?
2. Jak se projevilo konaní akce (festivalu) na nárůstu trestní činnosti a přestupků oproti
jiným měsícům roku (případně oproti jiným rokům, kdy byl festival pořádán)?

Klasifikace oponenta bakalářské práce: výborně (A)

V Uherském Hradišti dne 27. května 2017

…………………………………...
podpis oponenta bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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