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Náročnost tématu práce
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Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Náročnosť témy považujem za primeranú pre daný obor štúdia. Teoretické východiská
bakalárskej práce boli spracované na dobrej úrovni. Počet použitých zdrojov pri spracovaní
teoretickej časti považujem za primeraný, avšak navrhoval by som kriticky zhodnotiť
jednotlivé pohľady autorov na danú problematiku. To som v predkladanej práci čiastočne
postrádal. Taktiež absencia zahraničných zdrojov znižuje celkovú úroveň teoretickej časti
bakalárskej práce. V praktickej časti študent zvolil prípadovú štúdiu spoločnosti Ryanair, kde
na príklade krizového manažéra poukázal, akým spôsobom je možné postupovať. Tu
postrádam detailnejšie zhodnotenie vybranej prípadovej štúdie s dôrazom na aplikáciu
prezentovaných metód a postupov na podmienky firiem podnikajúcich v Českej republike.
Priezkum manažérskej kompetentnosti za pomoci rozhovorov hodnotím ako vhodný. Ocenil
by som väčšiu zainteresovanosť študenta pri formulácii jednotlivých návrhov na zvyšovanie
kompetentnosti manažérov (kapitola 7).
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Množstvo medzier, časté použitie prvej osoby jednotného čísla a niekoľko gramatických chýb
znižuje formálnu úroveň bakalárskej práce. Aj napriek uvedeným nedostatkom hodnotím
bakalársku prácu ako uspokojivú – D.
Práce prošla kontrolou v systému Theses.cz – není plagiát.
Bakalářskou práci doporučuji k ústní obhajobě.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Prečo ste zvolil v prípadovej štúdii (kapitola 5) práve spoločnosť Ryanair?
2. Objasnite význam Istitutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč v rámci zvyšovania
kompetentnosti manažérov.

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: ………D - uspokojivě….........................

V Uherském Hradišti dne…26.5.2014…………
…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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