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1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

☐Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající 

☒Je patrné určité odchýlení, ale toto je vhodně vysvětleno v práci 

☐Práce se výrazně odchyluje od projektu (v cíli, struktuře, či metodologii), vysvětlení buď chybí, 
případně je neakceptovatelné 

 

V případě volby třetí možnosti stručně rozveďte:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F) 

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS) ANO 
Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

A 

Jazyková a stylistická úroveň práce B 
Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

A 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků A 
Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) A 
Celkové hodnocení formální stránky práce A 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Práce splňuje formálně kritéria pro bakalářské práce. Je logicky a jasně strukturována, po stylistické a 
jazykové stránce nevykazuje zásadní nedostatky. Autorka zpracovala dostatečné množství zdrojů a 
prokázala schopnost zpracovat informace a zdroje, které přesahují úroveň bakalářské práce.  

 



3) Hodnocení odborného charakteru práce 

Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

C 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

A 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

B 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

B 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

B 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka C 
Celkové hodnocení obsahové úrovně B 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Autorka se v předložené práci zaměřuje na empirickou analýzu zda a jak jsou útvary relevantních 
ústředních orgánů státní správy připravovány a jak fungují v okolnostech krizových situací. Před 
provedením samotného šetření formou polostrukturovaných rozhovorů, autorka podměrně detailně 
popisuje otázky spojené s krizovým řízením, koncept krizové komunikace , její zásady a principy, otázky 
spojené se služebním zákonem, organizaci útvarů odpovědných za komunikacích na zkoumaných 
institucích, a velmi detailně vysvětluje svoji metodologii výzkumu. Autorka ve své práci definovala 3 
výzkumné otázky: „1) Jak byly komunikační odbory vybraných ministerstev a ÚV v minulosti 
organizovány a strukturovány?, 2. Jak byly komunikační odbory vybraných ministerstev a ÚV v 
minulosti připraveny na komunikaci při nouzovém stavu?, 3. Nastává, dle tiskových mluvčích, během 
krizových situací v oblasti komunikace konflikt mezi zájmy státu a politickými zájmy ministra či 
ministryně?“. 

Cílem práce je popsat jak jsou organizovány a zejména připravovány zodpovědné útvary na situace 
vyžadující krizovou komunikaci. Autorka ve svém hodnocení dochází k závěru, situace v jednotlivých 
institucích je nejednotná a proměnliva. Nicméně sama autorka ve svém závěru jednoznačně 
neodpovídá na druhou výzkumnou otázku týkající se komunikace při nouzovém stavu. Celkově mám 
z práce dojem, že autorka poměrně volně zaměňuje krizový stav a stav nouze, což se promítá i do 
odpovědí na výzkumné otázky. Zjevné jsou i určité problémy v orientaci v problematice, kdy autorka 
na s. 15 uvádí, že ÚKŠ vzniká a nikoliv, že se aktivuje, že BRS je jeho poradním orgánem. 
Z metodologického hlediska je otázkou, zda časové vymezení práce je relevantní s ohledem na 
současnou situaci, kdy došlo k poměrně zásadním posunům ve vnímání a akcentaci na strategickou 
komunikaci, což může oslabovat závěry a doporučení práce. Rovněž vzhledem na situace řešení 
v minulosti vyplývá logické otázky, zda by nebylo vhodné v analýze zohlednit krajsou úroveň.  

4) Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzdvihnutím silných a 
slabých stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě 
hodnocení A či E/F jasně odůvodněte Vaše hodnocení. 

Při souhrnném hodnocení práce je korektní uvést, že mé odborné zaměření je vzdálené zkoumané 
problematice. Výtky týkající se metodologie a obsahu práce byly uvedeny v předchozím komentáři. 
Celkově práce s ohledem na to, že se jedná o bakalářskou práci, má velmi vysoký standard. Autorka 
předložila rozsáhlý text, který je založen na relevantní teorii a robustní metodologii, což je nutné 
hodnotit pozitivně. 



5) Nepovinné, v případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce vyjádřit 
v průběhu obhajoby:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Doporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Navrhuji hodnotit: B 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 
lepší/horší hodnocení (max 600 znaků) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       
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