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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Předložená bakalářská práce je věnována krizové komunikaci v IZS Olomouckého kraje.
Práce je klasicky členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části (16 str.) autorka
zpracovala literární rešerši zabývající se integrovaným záchranným systémem a krizovou
komunikací, avšak dle mého názoru jsou kapitoly dosti stručné a obecné. V praktické části si
autorka dala za cíl pomocí výzkumných otázek zjistit, jaké povědomí o krizové komunikaci
mají příslušníci IZS Olomouckého kraje. Jako techniku sběru dat zvolila elektronický
dotazník na stránkách Survio a metodu sněhové koule při získávání respondentů. Následovala
kapitola vyhodnocování jednotlivých výzkumných otázek pouze od 18 respondentů, což je
velmi malý výzkumný vzorek. Při vyhodnocování opět postrádám hlubší autorčinu invenci,
neboť se jedná pouze o doslovný přepis přímých citací („ano“, “ne“, „nepodstupuji“, atd.).
Závěr praktické části patří diskuzi, ve které autorka shrnuje výsledky výzkumu.
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Předložená bakalářská práce splňuje náležitosti kladené na tento typ práce, obsah literatury je
přiměřený. Grafická i formální úroveň práce je na dobré úrovni. Sem tam se v práci objevují
drobné překlepy.
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Vám se zdá 18 respondentů jako dostatečný výzkumný vzorek?
2) Proč jste se rozhodla dělat výzkum napříč celým IZS a nezaměřila jste se pouze na
některou ze složek? Skupiny respondentů totiž nemáte vyvážené (9 zaměstnanců
Policie ČR, 5 zaměstnanců HZS a 4 poskytovatelé záchranné zdravotní služby).
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