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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Petra Hulcová 
s názvem: Význam krizových center při mimořádných událostech v civilním letectví

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30) 

25 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 17 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

6 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

30 

5. Celkový počet bodů 78 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jakou nejdůležitější roli dle Vás zastává krizové centrum při mimořádné události v civilním letectví?

2. Bylo již na LKPR aktivováno krizové centrum? V jakých intervalech probíhá nácvik jeho činností?

3. Jaký je Váš názor na krizové centrum na LKPR, měla byste případně návrhy na zlepšení?

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ ❏ X ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Z koncepce práce a jejího zpracování je vidět zájem a erudovanost studentky v problematice. Oceňuji
odborné zpracování teoretické části, kde vychází z odborných dokumentů a přináší komplexní zpracování
dané tématiky. V praktické části spatřuji vhodné zanalyzování bezpečnostních situací v příslušných zemích,
při kterých by role krizových center byla nedílnou součástí řešení vzniklého stavu. Studentka přináší
náhled na vývoj letecké turistiky, která souvisí s bezpečnostní situací v daných destinacích. V diskuzi
provedla podrobnou analýzu leteckých havárií, zaměřila se především na roli krizových center a popis jejich
činností při vyrozumívání veřejnosti a dotčených subjektů.
Při vypracování byla zvolena vhodná struktura práce, v textu se objevilo nepatrné množství
gramaticko/formálních nedostatků, v několika málo případech postrádám definici použitých pojmů. Cíle
práce byly naplněny.
Daná práce splňuje všechny potřebné náležitosti, doporučuji k obhajobě. 
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