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Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

24 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 16 

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

8 

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

25 

5. Celkový počet bodů 73 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaká je Vaše osobní zkušenost a názor na Emergency Response Plan?

2. 

3. 

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

Studentka při plnění úkolů spojených s realizací jednotlivých částí bakalářské práce projevila dostatek
odborných teoretických vědomostí a praktických zkušeností v oblasti krizového řízení a významu krizových
center při mimořádných událostech v civilním letectví. Vzhledem k jejímu profesnímu zaměření rovnež
využila vědomosti získané v praxi i v rámci celoživotního vzdělávání. Předložená bakalářská práce tak
přináší ucelený náhled na zpracovávanou problematiku.
V diskuzi pak provedla komparaci dosažených výsledků s výsledky tuzemských i zahraničních autorů.
Předložená balářská práce splňuje všechny náležitosti a doporučuji ji k obhajobě.    

Jméno a příjmení: PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


