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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Milada Valentová 
s názvem: Návrh Plánu krizové připravenosti - ZŠ a MŠ Jesenice, okr. Rakovník

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

30 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (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) 

40 

5. Celkový počet bodů 100 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jak byste hodnotila v současnosti připravenost vzdělávacích zařízení na vznik mimořádné události
či krizové situace?

2. Vzhledem k závěrům z analýzy rizik objektu uvedené ve Vaší bakalářské práci, považujete za
závažnější ohrožení přírodního či antropogenního charakteru? Jaká opatření vnímáte obecně jako
klíčová při vzniku MU/KS?

3. Domníváte se, že je MŠ a ZŠ Jesenice v současnosti připravena plnit úkol vyplývající z Krizového
plánu ORP Rakovník? Domníváte se, že je MŠ a ZŠ Jesenice v současnosti připravena na MU/KS
jenže zmiňujete v analýze rizik? Považují zaměstnanci vzdělávacího zařízení problematiku krizového
plánování za významnou?

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

       



Jméno a příjmení: Ing. Vítězslav Rais
Organizace: Haskon s.r.o.


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


