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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Rulíková Jméno: Veronika Osobní číslo: 469766
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací

Název práce: Krizová intervence a působení psychologické služby Hasičského záchranného sboru
České republiky a Policie České republiky

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

30

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 15

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

7

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

38

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaká jsou důvody nevyužívání Anonymní telefonní linky pomoci v krizi pracovníky HZS?

2. Jaká je úspěšnost forem krizové intervence u pracovníků HZS v souvislosti s jejich pracovním výkonem?

3. Jaká je motivace pracovníků HZS na zařazení do TPP?
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IV. 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 podrobný komentář

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

V. KOMENTÁŘ

BP je zpracována v základní  poznatkové rovině, některé kapitoly mají  výčtový charakter.  Mnohé kapitoly mají
popisný charaker vycházející pouze z pramenů a zdrojů, poměrně nízká vlastní invence při zpracování zadaného
tématu - teoretická část. Zpracování praktické části odpovídá požadavkům kladeným na tento typ prací. Absence
zahraniční literatury, některé prameny staršího data.

Jméno a příjmení: prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.
Organizace: VŠB Technická univerzita Ostrava
Kontaktní adresa:
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