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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Petr Klečka 
s názvem: Návrh plánu provedení evakuace vybraného objektu či organizace, Domov pro osoby se
zdravotním postižením Osek.

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

24 

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) 

9 

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

34 

5. Celkový počet bodů 84 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaký je rozdíl mezi krizovou situací a krizovým stavem ( obsahově i právně)?

2. Co je to invakuace a kdy se používá?

3. Kdo vyhlašuje nouzový stav a na jak dlouho?

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

Dle mého soudu zpracovatel tematiku rozebral velmi dobře.Realisticky popsal i provedení evakuace z
domova důchodců jednotkami HZS.Podle obsahu práce, způsobu členění i zpracování je vidět, že tématice
rozumí a ví co obsahuje. Pečlivě a podrobně vyhodnotil i dotazníkovou akci, ze které vyplynuly závěry, které
poté uvedl a vysvětlil.  

Jméno a příjmení: Ing. Lubomír Pavlíček
Organizace: Městský úřad Týn nad Vltavou, Pracoviště krizového řízení


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


