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Kritéria hodnocení práce úroveň 

výbor-

ná 

výborná 

minus 

velmi 

dobrá 

velmi dobrá 

minus 

dobrá  nedosta-

tečná 

nelze 

hodnotit 
Stupeň splnění cíle práce X       
Logika struktury práce X       
Adekvátnost použitých metod X       
Hloubka provedené analýzy X       
Nároky na podkladové 

materiály 
X       

Práce s českou literaturou 

včetně citací 
 X      

Práce se zahraniční literaturou 

včetně citací 
      X 

Využitelnost námětů, návrhů 

a doporučení 
 X      

Formální úprava práce (text, 

grafy, tabulky) 
X       

Stylistická úroveň X       
Relevantnost příloh X       
Samostatnost při zpracování 

tématu 
X       

Pozn.: Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte „ x“. 

 

Hlavní pozitiva práce: 

Za hlavní pozitiva lze považovat obsáhlost řízeného rozhovoru, který obsahuje cca 40 otázek rozdělených do 3 

skupin: identifikace rizik, metody analýzy rizik, použitá prevence rizik. Dále lze kladně hodnotit vytvořený 

přehled identifikovaných rizik a používaných metod snižování rizik. Součástí práce je i expertní hodnocení rizik, 

ze kterého vycházejí návrhy dalších zlepšení. 

 

Hlavní negativa práce: 

Za negativum práce je možné posuzovat to, že výzkum byl zaměřen na metody snižování rizik pouze v jediné 

společnosti. 

 

Otázky k obhajobě (1-2): 
1. Jak hodnotíte chování společnosti vzhledem k úrovni informování veřejnosti o vzniklých mimořádných událostech? 

2. Jak hodnotíte celkovou úroveň krizového řízení ve zkoumané společnosti (která vybraná opatření považujete za 

dostatečná a která naopak)? 

 

Práce    JE
1
   -   NENÍ

2
   doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň
2
: výborně 

                                           

 

V Pardubicích  dne 25.5.2012  Podpis vedoucího BP: 

                                                 
1
 Nehodící se prosím škrtněte. 

2
 Do rámečku prosím vypište slovní hodnocení z této škály: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře 

minus, dobře, nevyhověl/a 

 


