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Jméno a příjmení: Bronislav Kosek

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Bakalářská práce porovnává současný rámec v oblasti krizového řízení v ČR a vybraných

zemích EU. Práce odpovídá požadovanému rozsahu. Z vybraných zemí EU bohužel byly
vybrány jen dva státy - Slovenská republika a Polsko.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Kapitoly na sebe postupně navazují. Jen bych vyměnila pořadí kapitol 3 a 4. Nejdříve bych

dala kapitolu 4 (Vybraná krizová legislativa v ČR) a pak kapitolu 3 (Dokumenty EU).

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Cíl bakalářské práce byl splněn. Připomínku bych měla v počtu vybraných zemí EU. Řešitel

uvádí, že důvodem byl nedostatek dostupných informací v dané oblasti. Rozsah kapitol 6 a 7
je malý, kapitoly jsou popsány velice stručně. Poslední negativum jsem spatřila v porovnání
ČR, SR, PL (kapitola 8), kdy bylo srovnání jednotlivých státu nejdříve uvedeno v tabulce a
pak následný popis. Zvolila bych opačný postup, nejdříve slovní popis pak tabulka.
Pozitivum práce vidím v shrnutí krizových stavů jednotlivých zemí do tabulek.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
K jiným poznatkům bych přiřadila neúplnost seznamu použitých zkratek.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Bakalářská práce přináší shrnutí legislativy v zemích EU. Bohužel jen Slovenské republiky

a Polska. Přesto práci přináší poznatky pro oblast krizového řízení z pohledu rozšíření
vědomostí nejen pro osoby pracující a pohybující se v této oblasti, ale i studenty studující
tento obor.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Nastudování studijních pramenů v bakalářské práci jsou dostačující.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Formální stránka diplomové práce je v pořádku. Poznámku vidím jen v dodržení nové

stránky při nové kapitole (např. kapitola 3 a 4 jsou na jedné stránce).

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Využití práce může být v publikaci voblasti krizového řízení, která zachycuje pojetí

krizové legislativy v zemích EU.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
Požádala bych o názor/subjektivní pohled řešitele v podobě otázky zda na základě
nastudovaných zdrojů o krizové legislativě zemí EU by navrhl nějaké zlepšení v české
krizové legislativě.

10. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
velmi dobře
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Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


