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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Hana Petřeková 
s názvem: Analýza rizik a návrh krizové dokumentace obce Vigantice

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

25 

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) 

35 

5. Celkový počet bodů 90 

Návrh otázek k obhajobě

1. V závěru práce autorka píše, že by spíše nedoporučovala použití chloru na úpravu vody v
koupališti. Jakou jinou variantu, stejně účinnou, spolehlivou a finančně dostupnou a servisně
nenáročnou, a pokud možno i bezpečnější, by managementu obce doporučila.

2. 

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

Studentka prokázala potřebnou úroveň znalostí i schopnost je uplatnit v praxi, v daném případě pak na
analýze rizik obce Vigantice a návrhu krizové dokumentace pro potřeby této obce. Posoudila odpovídajícími
prostředky všechna relevantně v úvahu připadající rizika v daném katastru. Objektivně řečeno jich však,
vzhledem k velikosti obce, mnoho není, aby bylo možno v plné míře rozvinout celou oblast krizového řízení,
resp. krizové připravenosti. Přesto se studentka se zadaním v daných podmínkách vyrovnala dobře.    

Jméno a příjmení: Ing. Miroslav Štěpán
Organizace: GŘ HZS Praha


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


