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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Předkládaná bakalářská práce Pavla Žáka s názvem Kompetentnost krizových manažerů je
věnována průzkumu manažerské kompetentnosti Ryanair. Toto téma je poměrně složité.
Úvodem si autor vytýčil cíle BP. BP má logickou strukturu a v teoretické části autor prokázal,
že je schopen pracovat s literárními zdroji. V praktické části autor popisuje různé krizové
situace, které však z velké části nemají nic společného s krizovými situacemi, které mohou
vzniknout v letecké dopravě. V další kapitole seznamuje s průběhem krize ve firmě Ryanair.
Také zde provádí vybrané analýzy a provádí analýzu krizového manažera O`Learyho.
V kapitole 6 provádí průzkum manažerské kompetentnosti pomocí interview, který nesplňuje
všechny náležitosti, které jsou na takový výzkum kladené. Návrh na zvyšování
kompetentnosti manažerů je zajímavý, ale určitě pro jiné typy krizových manažerů.
V Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč se zvyšují úplně jiné kompetence než u
krizových manažerů ve vybrané obchodní letecké společnosti. V BP jsou vidět jisté formální
nedostatky, také je zde několik pravopisných chyb. Přes uvedené výtky doporučuji
k obhajobě.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Jaký je rozdíl mezi krizovými manažery v IZS ČR a krizovými manažery v podniku?
2. Proč jste uvedl mezi krizové situace i událost 2.12.1984, která se udála ve společnosti
Union Carbide v indickém Bhópálu.

Klasifikace oponenta bakalářské práce: E – dostatečně
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