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Stupeň hodnocení podle ECTS

Kritéria hodnocení:

A

B

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

C

D

E

F

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

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Studentka Edita Nováková zpracovala a odevzdala k obhajobě bakalářskou práci na zadané
téma v rozsahu 60 stran textu doplněného 5 grafy, 16 obrázky, 13 tabulkami a 2 přílohami.
Práce je členěna obvyklým způsobem a obsahuje všechny požadované části. Právní normy
zmíněné v práci nejsou aktuální, Vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., byla zrušena k 18. 11. 2009
a nahrazena Vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb., (str. 17). Při zpracování práce vycházela ze
studia širokého spektra literatury a pramenů, znalosti konkrétního prostředí. Při zpracování se
studentka nevyhnula formálním chybám. V textu má spojky a předložky na konci řádků (např.
str. 44), text v odrážkách není zarovnán do bloku (např. str. 34), špatné skloňování (str. 29).
V úvodu opět popisuje abstrakt (dělení BP na kapitoly a požité metody). Vytýčené cíle byly
splněny. Celkově je možno práci hodnotit jako velmi dobrou. Přes uvedené výhrady
doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Kdo je řídícím orgánem plošné evakuace? Charakterizujte stručně povinnosti tohoto
orgánu.
2. V praktické části se zmiňujete o povodni (riziko v tabulce 6, str. 40 a hrozba v tabulce
7, str. 41). Popište umístění objektu SONS Olomouc v katastrálním území z hlediska
terénu (hydrogeologické, urbanistické začlenění), na jehož závěrech identifikujte
a. o jakou povodňovou hrozbu se jedná,
b. jakým dalším hrozbám mimořádných událostí je tento objekt vystaven?

Klasifikace oponenta bakalářské práce: velmi dobře (B)

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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