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Téma bakalářské práce: Analýza manažerských kompetencí krizových manažerů.

Kritéria hodnocení:

Stupeň hodnocení podle ECTS
A

1

Náročnost tématu práce

X

2

Splnění cílů práce

X

3

Teoretická část práce

X

4

Praktická část práce

X

5

Formální úprava práce

B

C

D

E

F

X

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Předložená bakalářská práce je zpracována na významné téma pro krizové manažery. Cíl
práce je formulován v části abstrakt správně. Uvedení cíle práce v bodu Úvod je odlišné
od zadání práce. V bodu Závěr je vyhodnocení obsahu obou předcházejících cílů práce.
Použití navržených metod při zpracování práce je adekvátní. Struktura práce vytváří
předpoklad pro splnění cíle práce. Zadání práce je dodrženo. Teoretická část práce obsahuje
vybrané, přesto rozsáhlé, informační zdroje a vytváří teoretické východisko pro zpracování
tématu práce. Praktická část je strukturována podle zadání práce. Je vhodně zpracováno
shrnutí teoretické části. Nejvýznamnější bod praktické části tvoří dotazníkové šetření a jeho
vyhodnocení ve vybraných oblastech. Na tomto základě jsou v návrhové části formulovaná
vhodná doporučení. Cíl práce byl splněn. Použité zdroje pro zpracování práce jsou převážně
aktuální. Norma ISO 690-3 je dodržena, až na nesprávné uvedení zákonů v seznamu použité
literatury. Formální úprava práce je na velmi dobré úrovni. Vyskytuje se však používání
osobního rodu, chybějící text mezi nadpisy bod 1 a 1.1, předložky na koncích řádků.
1/2

Příloha k protokolu o SZK č…..ze dne………

Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Proč jsou v práci formulovány dva lišící se cíle práce?
2. Jsou se závěry práce seznámeni řídící pracovníci policie a uvažují o zavedení některých
doporučení?

Klasifikace oponenta bakalářské práce: A - výborně

V Uherském Hradišti dne 26.5. 2014
…………………………………...
podpis oponenta bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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