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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Náročnost tématu bakalářské práce, která pojednává o etické dimenzi krizí, odpovídá
požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Studentka se zabývala problematikou, které není
v oblasti krizového řízení věnována dostatečná pozornost. Studentka splnila stanovené cíle
práce v plném rozsahu.
Teoretická část je zaměřena na všeobecné vysvětlení a popis problematiky krizového řízení,
etiky a zejména etiky řízení krizí. K problematice etiky krizového řízení existuje jen omezený
počet literatury. Praktickou část tvoří zmapování úrovně a míry dodržování etiky krizového
řízení. K tomu studentka využila rozhovory s pracovníky úřadů a firem, kteří se zabývají
krizovým řízením. Vzhledem k řešené problematice musela překonat určitý nezájem části
pracovníků z oblasti krizového řízení, zejména pracujících ve firmách. Dílčí nedostatky jsou
ve formulaci otázek a interpretaci názorů respondentů.
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Vyhodnocení rozhovorů umožnilo studentce naplnit cíle práce. Formální úprava práce je na
výborné úrovni. Drobné nedostatky nesnižují kvalitu práce. V průběhu zpracování bakalářské
práce studentka pravidelně konzultovala vzniklé problémy a nejasnosti s vedoucím práce,
připomínky zapracovala do textu práce. Studentka pracovala iniciativně a svědomitě. Práce
není plagiát.
Otázky k obhajobě bakalářské práce:

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: A - výborně

V Uherském Hradišti dne 22. května 2014
…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce
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B – velmi dobře

C - dobře
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E - dostatečně

F - nedostatečně
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