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Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

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     

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

 

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

Bakalářská práce (dále jen „BP“) se zabývá komplexním zabezpečením nouzového přežití 

osob v nestacionárních objektech, které autorka BP konkretizovala na město Kunovice. 

Bakalářská práce je zpracována v rozsahu sedmi kapitol a je rozdělena do dvou částí. 

Teoretická část je zaměřena na problematiku nouzového přežití osob dle právních předpisů 

a odborné literatury a dále pojednává o jednotlivých oblastech nouzového přežití 

obyvatelstva. 

V praktické části je provedena aplikace teoretických poznatků získaných v rámci studia 

na vybraná rizika a hrozby na území města Kunovice, dále analýza rizik zajištění nouzového 

přežití osob v nestacionárních objektech a návrhem na opatření k minimalizaci vybraných 

rizik. 
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Autorka BP přistupovala k řešení daného problému velice zodpovědně a svědomitě. Pozitivně 

hodnotím praktickou část, kde autorka BP prokázala aplikaci metody PNH a Ischikawa 

diagramu na řešený problém. 

Formální úprava práce je na velmi dobré úrovni. Drobné nedostatky nesnižují kvalitu práce. 

Totéž lze říci i o stránce gramatické. Práce je vhodně doplněna dostatečným počtem obrázků 

(7), tabulek (16) a grafem.  

Autorka BP použila dostatečný počet zdrojů (32) a prokázala znalost práce s odborným 

textem. 

Problémy spojené s řešením autorka práce průběžně konzultovala s vedoucím. 

Základní cíl i další úlohy vytyčené v zadání autorka práce splnila velmi dobrým způsobem. 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obajobě. 

 

 

Kontrola plagiátorství: V intencích příslušného ustanovení SR/6/2013 jsem provedl 

hodnocení původnosti předložené práce s výsledkem: nejvyšší míra podobnosti je 0 % - 

předložená práce není plagiát. 
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       …………………………………... 

       podpis vedoucího bakalářské práce 
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