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Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

FAKULTA LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 
 

 

 
HODNOCENÍ VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
Jméno a příjmení studenta:  Lenka Hőhnová  

 

Vedoucí bakalářské práce:         Ing. Ivan Princ 

Akademický rok:   2018/2019 

 

Téma bakalářské práce: Hrozby a rizika současnosti a jejich vliv na fungování orgánů 

krizového řízení státní správy 

 
 

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:  

Studentka Lenka Hőhnová zpracovala a odevzdala k obhajobě bakalářskou práci na zadané 

téma v rozsahu 62 stran textu doplněného 18 obrázky, 1 tabulkou, 1 přílohou bez grafů. Stu-

dentka použila 37 zdrojů literatury a elektronických odkazů, z toho žádný zahraniční. Cíl prá-

ce s použitými metodami jsou formulovány v samostatné kapitole (kapitola 9) na konci teore-

tické části práce. Jsou formulovány správně, výstižně a respektují zadání bakalářské práce. 

Právní normy zmíněné v práci nejsou aktuální – str. 30 – Zákon č. 137/2006 Sb., byl zrušen 

v roce 2016 Zákonem č.134/2016 Sb. Norma 690–3 je dodržena. Při zpracování práce vychá-

zela ze studia širokého spektra literatury a pramenů, znalosti konkrétního prostředí. Při zpra-

cování se studentka nevyhnula formálním chybám (např. chybí tečky na konci věty 

v abstraktu, spojky, předložky nepatří na konec řádků, ale na začátek nového řádku, v textu 

nepoužívá dělení slov, pak vznikají velké mezery mezi slovy – str. 30 a nesprávně používá 

malá a velká písmena názvu právních norem v textu (např. Usnesení vlády má být s velkým 

„U“ – str. 30, v seznamu literatury nezarovnán zdroj č. 13, není dodržená posloupnost číslo-

vání citačních zdrojů v textu – na str. 9 začíná zdrojem č. 15, špatný název kapitoly 10 – str. 

30 – SSHR není Státní správa hmotných rezerv, ale Správa státních hmotných rezerv, tak jak 

je to o řádek níže).  
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Teoretická část práce obsahuje 9 kapitol, v poslední jsou uvedeny cíle a metody zpracování 

práce. Autorka v první kapitole vymezuje pojem ochrany obyvatelstva a Integrovaný zá-

chranný systém. V následujících dvou kapitolách vymezuje oblast veřejné správy a definuje 

úkoly státní správy a samosprávy při řešení krizových situací. V následujících čtyřech kapito-

lách (kapitoly 4 až 8) vymezuje oblast bezpečnosti, kde vysvětluje základní pojmy z této ob-

lasti, bezpečnostní politiku, bezpečnostní strategii České republiky a v neposlední řadě popi-

suje také bezpečnostní systém České republiky, včetně hlavních orgánů tohoto systému.  

Praktická část má šest kapitol. Studentka v první kapitole praktické části vymezuje právní 

normy vztahující se ke Správě státních hmotných rezerv, definuje hmotné rezervy a humani-

tární pomoc a systém vyžadování a obměny materiálu pro síly a prostředky k provádění zá-

chranných a likvidačních prací v hmotných rezervách a humanitární pomoci. V následujících 

dvou kapitolách vymezuje vytváření skladů pro státní hmotné rezervy. Zaměřuje se zejména 

na sklad hmotných rezerv v ORP Olomouc, protože v následující – čtvrté kapitole – pomocí 

softwarového nástroje SW Riskan analyzovala konkrétní hrozby a rizika, které mohou tento 

sklad v dnešní době ohrozit a napadnout. V posledních dvou kapitolách této části práce popi-

suje a navrhuje preventivní opatření ke snížení zjištěných hrozeb na základě výsledků analýzy 

SW nástrojem Riskan.   

Závěr – studentka pracovala samostatně, konzultací se účastnila, projevovala tvůrčí – krea-

tivní myšlení. Vytýčené cíle byly splněny. Celkově je možno práci hodnotit jako velmi dob-

rou. Přes uvedené výhrady doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 

 

 

 

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

ní původnosti předložené práce s výsledkem: nejvyšší míra podobnosti je 5 % – předložená 

práce není plagiát. 

 

 

 

 

 

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  …B – velmi dobře.......... 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne…30. květen 2019………… 

 

         

       …………………………………... 

       podpis vedoucího bakalářské práce 

 

 

 

 

A – výborně B – velmi dobře C – dobře D – uspokojivě E – dostatečně F – nedostatečně 

 


