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Téma bakalářské práce:

Analýza manažerských kompetencí krizových manažerů

Kritéria hodnocení:

Stupeň hodnocení podle ECTS
A

B

1

Náročnost tématu práce

X

2

Splnění cílů práce

X

3

Teoretická část práce

X

4

Praktická část práce

X

5

Formální úprava práce

X

C

D

E

F

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

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Autorka se ve své práci zabývá analýzou manažerských kompetencí v oblasti krizového řízení
u vedoucích pracovníků Policie ČR.
Teoretická část bakalářské práce je hodnotným podkladem pro zpracování její praktické části.
Studentka prokázala, že umí pracovat s odbornou literaturou. Je nutné ocenit rozsah a šíři
výběru odborné literatury a zpracování.
V praktické části bakalářské práce byl proveden výzkum a analýza manažerských kompetencí
krizových manažerů u Policie ČR. Popisuje dotazníkové šetření. Na základě vyhodnocení
dotazníkového šetření pak v závěru práce navrhuje opatření na zlepšení kompetentnosti
krizových manažerů tak, aby jejich znalosti i praktické dovednosti byly využity pro lepší
řízení organizací v době krizových či nouzových situací. Doporučení jsou reálná.
Provedená analýza svědčí o tom, že se autorka v řešené problematice orientuje.
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Autorka přistoupila ke zpracování práce zodpovědně, pracoval samostatně, při konzultacích
prokazovala znalost řešené problematiky.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1.

Které z tacitních znalostí používají krizoví manažeři u Policie ČR?

Práce prošla kontrolou v systému Theses.cz – není plagiát.
Bakalářskou práci doporučuji k ústní obhajobě.

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: B – velmi dobře

V Uherském Hradišti dne 26. května 2014
…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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