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Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

FAKULTA LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 
 

 

 
HODNOCENÍ VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
Jméno a příjmení studenta:  Leona Hubáčková  

 

Vedoucí bakalářské práce:         Ing. Ivan Princ 

Akademický rok:   2018/2019 

 

Téma bakalářské práce: Individuální ochrana ve vybraném kraji  

 
 

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 Leona Hubáčková zpracovala a odevzdala k obhajobě bakalářskou práci na zadané 

téma v rozsahu 63 stran textu doplněného 9 obrázky, 1 tabulkou, 11 grafy a 1 přílohou. Stu-

dentka použila 30 zdrojů literatury a elektronických odkazů, z toho 1 zahraniční. Cíl práce 

s použitými metodami jsou formulovány v samostatné kapitole (kapitola 4) na konci teoretic-

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

Právní normy zmíněné v práci jsou aktuální. Norma 690–3 je dodržena. Při zpracování práce 

vycházela ze studia širokého spektra literatury a pramenů, znalosti konkrétního prostředí. Při 

zpracování se studentka nevyhnula formálním chybám (např. abstrakt je napsán jiným fontem 

písma, není zarovnán do bloku; spojky, předložky nepatří na konec řádků, ale na začátek no-

vého řádku; v textu nepoužívá dělení slov; není dodržená posloupnost číslování citačních 

zdrojů v textu – v úvodu na str. 8 začíná zdrojem č. 9).  

Teoretická část práce obsahuje 4 kapitol, v poslední jsou uvedeny cíle a metody zpracování 

práce. Autorka v první kapitole vymezuje problematiku ochrany obyvatelstva v kontextu plat-

ných právních norem, a vysvětluje zde základní pojmy z této oblasti.  
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Součástí teoretické části práce je ve druhé kapitole popsán vývoj individuální ochrany od his-

torie až po současnost, včetně jejího právního ukotvení v právním systému České republiky. 

Ve třetí kapitole teoretické části se studentka věnuje konkrétně prostředkům individuální 

ochrany dýchacích cest a kůže, zdravotnickým prostředkům, včetně improvizované ochrany. 

Na konci této části práce je uveden dílčí závěr. 

Praktická část má dvě kapitoly. Studentka v první kapitole analyzuje pomocí dotazníkového 

šetření a rozhovory s respondenty současný stav znalostí z problematiky individuální ochrany 

ve Zlínském kraji. Kladně hodnotím propojení dotazníkového šetření s rozhovory s respon-

denty zejména u otázek 5, 6, 9, 10, 14 a 15. V poslední kapitole praktické části studentka 

zhodnotila výsledky dotazníkového šetření a rozhovorů a definovala návrhy pro zlepšení sou-

časného stavu. 

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

tivní myšlení. Vytýčené cíle byly splněny. Celkově je možno práci hodnotit jako výbornou. 

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 0 % – předložená 

práce není plagiát. 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  …A – výborně................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne…30. květen 2019…… 

 

         

       …………………………………... 

       podpis vedoucího bakalářské práce 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


