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Stupeň hodnocení podle ECTS
A

B

C

1

Náročnost tématu práce
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Splnění cílů práce
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Teoretická část práce

X
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Praktická část práce

X

5

Formální úprava práce
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Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Autorka rozsahem a formou předkládané práce splňuje kritéria kladená na bakalářskou práci.
Teoretická část práce se věnuje dvěma stěžejním tématům a to integrovanému záchrannému
systému a krizové komunikaci. Autorka se snaží, především v části krizové komunikace,
zmapovat jednotlivá pojetí této problematiky s ohledem na její využití u IZS. Část věnovanou
IZS vnímám celkově jako slabší se snahou o větší rozsah, někdy na úkor hloubky tématu.
Celkový přehled je na průměrné úrovni. Co se týká výzkumné části, autorka práce projevila
snahu o oslovení co největšího počtu respondentů z IZS, kdy mnohdy narážela na neochotu
nadřízených. Z toho důvodu byla provedena kvalitativní analýza dat. Autorka si v práci klade
za cíl zmapovat povědomí o krizové komunikaci i mezi jednotlivými složkami IZS. Tohoto
cíle práce tak bylo dosaženo částečně s ohledem na výše uvedené. Výsledky jsou
prezentovány formou interpretací, jejíž použití by si někdy zasloužilo širší vysvětlení. Některé
výsledky jsou také prezentovány v tabulkách či grafech, které by místy mohly být pečlivěji
zpracovány (např. formou písma, velikosti atd.). Celkově práci hodnotím jako průměrnou.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
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