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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Téma bakalářské práce studentky Ivety Lenárdové reflektuje jeden ze segmentů strategických
priorit Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030, kterým je širší
zapojení občanů do systému ochrany obyvatelstva na základě informací a znalostí. Jedním
z významných zdrojů znalostí jsou webové stránky obcí. Práce je logicky strukturovaná,
kompaktní, se solidní vypovídající hodnotou. Autorka osvědčila schopnost pracovat se
širokým spektrem literatury a pramenů, uplatnit kvalitní znalostní teoretické zázemí, jakož i
dobrou orientaci v „terénu“. Akceptovat lze konkrétní a reálná doporučení jejichž aplikace
by vedla ke zkvalitnění stávajícího stavu v předmětné oblasti. Dílčí připomínku lze vznést
k přílišné atomizaci obsahu práce, drobným stylizačním nepřesnostem.
Závěrem si dovolím ocenit práci jako prvotinu zpracovanou na dané téma a konstatovat, že
vytyčené cíle byly naplněny.
V intencích příslušného ustanovení SR/6/2013 jsem provedl hodnocen původnosti předložené
práce s výsledkem: nejvyšší míra podobnosti 5% a závěrem – práce není plagiát.
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Klasifikace vedoucího bakalářské práce: A - výborně

V Uherském Hradišti dne: 30. května 2018

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

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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