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Posudek vedoucího bakalářské práce 
 

Jméno bakalanta Kristýna Bezdíčková 

Téma práce Krizová komunikace 

Cíl práce Cílem práce je vymezení pojmů z oblasti krizové komunikace. Součástí 

práce je analýza krizové komunikace při mimořádných událostech na 

území Pardubického kraje. V návaznosti na provedenou analýzu jsou 

doporučeny návrhy vedoucí ke zlepšení současného stavu. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Ondřej Svoboda 

 

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: 

Silnou stránkou provedené analýzy je detailní popis činnosti zasahujících složek IZS a orgánů krizového řízení u 

zkoumané mimořádné události. Kladně lze hodnotit také návrh změn zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů. 

 

Hlavní negativa práce: 

Jako slabou stránku práce je možné vnímat analýzu krizové komunikace pouze u jedné byť komplikované 

mimořádné události. 

 

Otázky k obhajobě (1-2): 

1. Jaké další návrhy můžete doporučit pro zlepšení spolupráce mezi složkami IZS? 

2. Jaké návrhy můžete doporučit pro zlepšení komunikace s obyvateli? 

 

Práce    JE
1
   -   NENÍ

2
   doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň
2
: výborně 

V        Pardubicích        dne     25.5.2013        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 
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