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Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

23 

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

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

10 

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

32 

5. Celkový počet bodů 85 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jak si přesněji představujete besedy a přednášky o možném ohrožení a komplikacích zasahujících
složek, která uvádíte v doporučeném opatření?

2. Jak a podle jakého zákona je organizačně členěn Hasičský záchranný sbor ČR?

3. 

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

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

Autorka bakalářské práce na téma Analýza povodňových událostí a protipovodňových opatření v Lovosicích
v roce 2002 a 2013, splnila obsah nad rámec. Posuzovaný výsledek odpovídá svým rozsahem spíše
diplomové práci.

Práce je obsáhlá a poukazuje na zajímavé aspekty povodní v ORP Lovosice.

V teoretické části je popsán legislativní rámec, obecný pohled na povodně a analýza povodní v roce 2002 a
2013. Kladně hodnotím grafické zpracování záplavových území. V praktické části oceňuji vypracovanou
SWOT analýzu a přehledné tabulky např. komparace obou povodní, kde autorka vystihuje nejdůležitější
aspekty povodní roku 2002 a 2013.

Autorka práce se dobře orientuje v použité literatuře.

Práce obsahuje několik překlepů. (např. str. 26 ,,OPIS HZS sboru“ atd.)
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