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Téma práce Hrozby, rizika a mimořádné události 

Cíl práce Cílem práce je vymezení pojmů z oblasti ochrany obyvatelstva. Především 

se jedná o objasnění pojmů hrozba, riziko, mimořádná událost a s nimi 

související pojmy. Součástí práce je analýza hrozeb na území 

Pardubického kraje pomocí metody párového porovnávání a pomocí 

dotazníkového šetření mezi obyvateli a příslušníky HZS PK. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Ondřej Svoboda 

 

Kritéria hodnocení práce úroveň 

výbor-

ná 

výborná 

minus 

velmi 

dobrá 

velmi dobrá 

minus 

dobrá  nedosta-

tečná 

nelze 

hodnotit 
Stupeň splnění cíle práce X       
Logika struktury práce X       
Adekvátnost použitých metod X       
Hloubka provedené analýzy X       
Nároky na podkladové 

materiály 
X       

Práce s českou literaturou 

včetně citací 
X       

Práce se zahraniční literaturou 

včetně citací 
      X 

Využitelnost námětů, návrhů 

a doporučení 
 X      

Formální úprava práce (text, 

grafy, tabulky) 
X       

Stylistická úroveň  X      
Relevantnost příloh X       
Samostatnost při zpracování 

tématu 
X       

Pozn.: Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte „ x“. 

 

Hlavní pozitiva práce: 

Silnou stránkou provedené analýzy je nejen samotná analýza hrozeb na základě binárního porovnávání podle 

velikosti četnosti hrozeb v Pardubickém kraji, ale i následná komparace získaných výsledků pomocí části 

dotazníkového šetření mezi příslušníky HZS ČR a občany Pardubického kraje. Kladně lze hodnotit také ověření 

výzkumné hypotézy, které přispělo k posouzení informovanosti obyvatel Pardubického kraje o možných 

hrozbách. 

 

Hlavní negativa práce: 

Přestože je uvedená analýza po metodické stránce poměrně zdařilá, je jako slabou stránku práce možné vnímat 

relativně menší vzorek respondentů. 

 

Otázky k obhajobě (1-2): 

1. Jak byste zhodnotila situaci, kdy 33 % respondentů příslušníků HZS PK odpovědělo, že 

občané nejsou dostatečně informováni o tom, jak se chovat při vzniku mimořádné události? 

2. Vyplynulo z Vašeho výzkumu také to, co by příslušníci HZS PK doporučovali pro zlepšení 

informovanosti občanů? 

 

Práce    JE
1
   -   NENÍ

2
   doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň
2
: výborně 

V        Pardubicích        dne     25.5.2013        Podpis vedoucího BP: 

                                                 
1
 Nehodící se prosím škrtněte. 

2
 Do rámečku prosím vypište slovní hodnocení z této škály: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře 

minus, dobře, nevyhověl/a 

 


