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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Miroslav Bím 
s názvem: Problematika povodní v regionu Mělník

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30) 

30 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 17 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

8 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

36 

5. Celkový počet bodů 91 

Návrh otázek k obhajobě

1. Zhodnoťte průběh povodní v letech 2002 a 2013 z hlediska jejich dopadů, připravenosti a řešení.

2. Myslíte si, že po zkušenostech z povodní je region Mělník na tyto události dobře připraven z
hlediska organizačního i technického, nebo zde vidíte ještě rezervy - případně jaké?

3. Mělnicko je z hlediska zde protékajících vodních toků na povodně velmi náchylné, myslíte si že
jsou zde všichni lidé dostatečně informováni o hrozícím nebezpečí a jak?

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Autorovi se podařilo naplnit cíl zadaní. Formální a odbornou stránku práce vždy konzultovala s vedoucím
práce. Práce je logicky uspořádána v kompatibilní celek. Písemný i grafický projev odpovídá požadavkům
na bakalářskou práci. Totéž platí o jazykové i formální úrovni práce, což svědčí o velmi dobré orientaci
autorky v dané problematice.   

Jméno a příjmení: Mgr. Václav Hes
Organizace: HZS Středočeského kraje


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


