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studenta:   Kamila Michalíková 
s názvem: Emoční prožívání jedince při dopravní nehodě

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

28 

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

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) 

40 

5. Celkový počet bodů 96 

Návrh otázek k obhajobě

1. 

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

Bakalářská práce s názvem Emoční prožívání jedince při dopravní nehodě zpracovaná Kamilou
Michalíkovou je velice zdařilá a jednoznačně splňuje vytyčené cíle. Studentka projevovala o téma osobní
zájem, který se kladně projevil i na zpracování práce. Teoretická část podává jasný základ pro popis a
pochopení výsledků dotazníkového šetření, který tvořil část praktickou. Jako hlavní přínos práce spatřuji
zmapování a srovnání emočního prožívání u příslušníků základních složek IZS v rámci zásahu u dopravních
nehod. Příslušníkům IZS tato práce může poskytnout solidní teoretický základ k přípravě na emoční zátěž
při řešení dopravních nehod a zahrnuje i informace o následném zvládání těchto bezesporu zátěžových
situací. Dále bych chtěl vyzdvihnout, že studentka, nad rámec svých povinností, sbírala data o emočním
prožívání i u přímých účastníků dopravních nehod z řad zasažených. Tato data by mohla být využita v
navazující diplomové práci.          
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