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

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Předkládaná bakalářská práce je zpracována v rozsahu 73 stran, je rozdělena na 8 kapitol,
obsahuje 4 přílohy a k jejím zpracování bylo využito 54 zdrojů. Student rámcově postupně
naplňuje zadání práce v teoretické i praktické rovině na dobré úrovni. Nicméně se nevyhnul
několika chybám ať již formálního nebo obsahového charakteru. Z hlediska formy práce
obsahuje typografické chyby (např. hned v úvodu 2), dále jsou často využívána ukazovací
zájmena, která jsou pouze vycpávkou textu. Student hovoří v první osobě, práce není striktně
v pasivu. Obsahové chyby - kapitoly 1, 2 a 6 jsou pouze na dvě strany, text práce pak působí
poněkud neuceleně. Zpracovaná SWOT analýza je zvládnutá na velmi dobré úrovni, nicméně
student neuvádí výslednou strategii. Některá vyjádření nepatří do bakalářské práce, která je
odborným textem. Návrhy nejsou konkretizovány. Celkově je však práce na dobré úrovni
a doporučuji ji k obhajobě.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Která strategie je výsledná pro Vámi zpracovanou SWOT analýzu?
2. Seznámil jste s výsledky své práce JSDH Studénka?
3. Kolik je podle Vás – v číselném vyjádření – „určitá větší suma peněz“ na prostředky OPP?

Klasifikace oponenta bakalářské práce: C - dobře

V Uherském Hradišti dne 24. května 2018
…………………………………...
podpis oponenta bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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