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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce (BcP), která pojednává o rizikách spojených s repatriaci zemřelých, je na
řešení náročné téma. Název tématu práce navrhla sama jeho autorka.
Bakalářská práce je zpracována v rozsahu pěti kapitol a je rozdělena do dvou částí.
V teoretické části se autorka práce zabývala právními předpisy mezinárodní přepravy
zemřelých a všeobecným popisem dané problematiky. V praktické části se zaměřila
na analýzu vybraných rizik spojených s repatriací zemřelých a návrhu jejich redukce.
Při zpracování BcP autorka práce prokázala velmi dobré teoretické vědomosti, které se snažila
aplikovat v praktické části na řešený problém a to včetně svých návrhů. Za pozitivní považuji
použití metody SWOT analýzy a bodové polokvantitativní analýzy PNH.
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Formální úprava práce je na průměrné úrovni. Drobné nedostatky nesnižují kvalitu práce.
Práce je vhodně doplněna obrázky (5), tabulkami (5) a přílohami (4).
Autorka BcP použila dostatečný počet zdrojů a prokázala znalost práce s odborným textem.
Problémy spojené s řešením autorka práce konzultovala s vedoucím, ale všechny připomínky
už nebyla schopna z časových důvodů zrealizovat.
Základní cíl i další úlohy vytyčené v zadání autorka práce splnila velmi dobrým způsobem.
Práce není plagiát. Práci doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: B – velmi dobře
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