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HODNOCENI BAKALARSKE PRACE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne: -

Téma bakalářské práce: Aktualizace plánu nouzového přežití ORP

Jméno a příjmení: Milan Levkov

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Zadání bakalářské práce bylo naplněno v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Struktura bakalářské práce vychází z cíle práce, jednotlivé části práce jsou postaveny
v rámci logické linie potřebných opatření nouzového přežití obyvatelstva.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce na téma" Aktualizace plánu nouzového přežití v obci s rozšířenou
působností" je zpracována přehledně a ve správné metodologické posloupnosti.
V rámci práce zpracovatel posoudil aktuálnost a úplnost "Plánu nouzového přežití
ORP Zlín". V teoretické části byla podrobně popsána jednotlivá opatření nouzového
přežití podle platné legislativy. V praktické části byla legislativou předepsaná
opatření konfrontována se skutečnými opatřeními obsaženými v Plánu nouzového
přežití ORP Zlín. Srovnání a doplnění existujícího plánu zpracovatel provedl ve všech
současně sledovaných oblastech. Cíle bakalářské práce byly splněny ve všech
stanovených oblastech.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Nemám zásadní kritické připomínky.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Předložená práce pomůže orgánům krizového řízení ORP Zlín následujícím
způsobem. Nejen, že došlo k soustředění všech současných legislativních norem a
poznatků z této oblasti do jednoho přehledného dokumentu, ale autor práce provedl
také "nezávislý audit" postupu orgánů krizového řízení při organizování a
zabezpečení nouzového přežití obyvatel správního obvodu, a tak zpřesnil a zefektivnil
jejich činnosti v této oblasti.



6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Pro potřeby bakalářské práce bylo čerpáno z dostupné literatury a z platné legislativy
krizového řízení.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Formální stránka práce, přehlednost, stylistika, gramatika splňují požadované
nároky na bakalářskou práci.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Zpracovatel v závěru shrnul dosažené poznatky získané v průběhu posouzení a
aktualizace "Plánu nouzového přežití ORP Zlín", a uvedl také doporučení způsobu
aktualizace a zpracování změn pro orgány krizového řízení ORP Zlín.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
Nemám otázky ke zpracovateli bakalářské práce.

10. Práci hodnotím:

Předloženou práci hodnotím známkou výborně a doporučuji k obhajobě.

Dne 12. května 2011 f,~!oponenta


