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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Petra Zvolánková 
s názvem: Analýza struktury současného vzdělávání krizového manažera z hlediska potřeb praxe
 Kritéria hodnocení diplomové práce P o č e t

bodů 

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

24 

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

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

7 

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

33 

5. Celkový počet bodů 81 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. 1. Jakým způsobem autorka zkoumala pomocí metody SWOT jednotlivé vysoké školy
bezpečnostního charakteru?

2. 2. V teoretické části by mel být uvedený cíl a metody zpracování tématu a nikoli až na s. 41 a dále.
To se týká jen praktické části práce. Prosím komentář.

3. 3. Jaké statistické metody byly použity při řešení dané problematiky a jaká byla jejich kvalitativní
interpretace?

Celkové hodnocení úrovně vypracování diplomové 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  

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



Komentář

Diplomová práce je podle mého názoru koncipována vhodným způsobem a splnila uložené zadání. Autorka
formulovala cíl a použité metody zpracování diplomové práce. Ty pak v závěru své práce sice uvádí pouze v
praktické části. Je to poměrně zdařilá diplomová práce, ale je poněkud neurovnaná, má chaotické členění.
Číslování jednotlivých kapitol a podkapitol neodpovídá textu práce (např. 8.4 Hypotézy, v obsahu je s. 86
aj.)
U tabulek jsem postrádal vysvětlivky symbolů a jejich slovní popis s vyhodnocením.
Diplomovou práci hodnotím stupněm B a doporučuji ji k obhajobě.
       

Jméno a příjmení: doc. RNDr. Josef Požár, CSc.
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Podpis: .....................................
Datum: .....................................


