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náročnost tématu na 
úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti  x  
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zpracování 
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kriteria hodnocení práce 
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nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu  x   
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací    x 
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hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Hrozby související se změnou klimatu ve středoevropském prostoru stoupají. Na úrovni  

místní samosprávy není možné tento trend přímo ovlivnit, existuje však možnost připravit se 

na očekávané změny, eliminovat jejich negativní dopady a případně využít příležitosti, které 

změna klimatu přináší.  

Student ve své práci analyzoval výskyt vybraných mimořádných událostí v České republice 

v uplynulém desetiletí. V návaznosti na tuto analýzu provedl vyhodnocení strategických a 

územních plánů vybraných měst z hlediska opatření k adaptaci na změnu klimatu a také jejich 

soulad s aktuální Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky. 

Student provedl velice podrobnou rešerši zdrojů v rámci analýzy výskytu mimořádných 

událostí v České republice. Velmi přínosná je rovněž analýza strategických a územních plánů 

s ohledem na adaptaci na změnu klimatu. Přestože mnoho hrozeb je řešeno na úrovni státní 

správy, se stoupající mírou jejich akutnosti je velice vhodné, aby veškerá opatření přijala za 

svá i místní samospráva. Bakalářská práce vhodně poukazuje na skutečnost, že se tak děje 

pouze u části hrozeb. 

 

 



 

Otázka k obhajobě: 

Vyjmenujte dokumenty, ve kterých byste našel zmínky o hrozbách, které dle Vás chybí ve 

strategických a územních plánech, které jste analyzoval. 

Jaké hrozby byste dle Vašeho osobního názoru navrhoval do strategických a územních plánů 

zapracovat a proč? 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
Do rámečku vypsat hodnocení: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře, nevyhověl/a. 
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