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Připomínky:
Studentka přistupovala ke zpracování bakalářské práce mimořádně iniciativně s uplatněním
tvůrčích přístupů. Text prokazuje vysokou znalost předmětné problematiky. Kvalitně jsou
zpracovány úvodní kapitoly1. a 2. Jádrem práce jsou kapitoly 3. a 4. ve kterých autorka
přinesla zajímavé poznatky a prokázala nadprůměrnou znalost metod statistiky a jejich
aplikací.
Otázky k obhajobě:
1/ Co rozumíme jednotkami plošného pokrytí území záchrannými jednotkami?
2/ Které riziko považujete za nejvýznamnější v Kraji Pardubice?
Práce je - doporučena k obhajobě
výborně
Navržený klasifikační stupeň:
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a
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