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s názvem: Krizové vyjednávání ve věznici Vinařice

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

11 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 8 

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

5 

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

15 

5. Celkový počet bodů 39 

Návrh otázek k obhajobě

1. Definujte následující pojmy: krizová komunikace, komunikace rizika, vyjednávání.

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

Práce je de facto pouhým kompilátem. Teoretická část je navíc vyplněna vatou (Historie věznice, etc...).
Autor použil jen 13 zdrojů (českých). Praktická část absolutně postrádá jakoukoliv vědeckou metodologii.
"Kasuistiky" jsou jen přepisem, nikoliv autorskou záležitostí. Autor sám de facto s ničím nepřichází. Pokud
ona příručka je autorovým dílem, postrádám, čím je toto dílo podloženo. "Opatření k zamezení vzniku
potenciální mimořádné
události – napadení zaměstnance, sebepoškození,
hromadné nepokoje, snížení míry agrese u
odsouzených" - auto uvádí 4 typy události, přičemž  sám dokument má pouze 2 části. Chybí mi hlubší
pochopení problematiky, a to jak z hlediska psychologie komunikace tak patopsychologie (kde mám velké
podezření na pouze minimální znalosti). Práce nesplňuje (nejasný) cíl práce. Práce je dle mého názoru
neobhajitelná.  
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