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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:  - 

Téma bakalářské práce :   

Zpracování procesu poskytování pomoci organizací Člověk v tísni při mimořádné 

události 

      

Jméno a příjmení :  

Miroslav Galia 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Ano. 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

Struktura bakalářské práce je zvolena hodně. Jednotlivé její části na sebe logicky navazují 

a poskytují odpovídající informace. 

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

    Z obecného hlediska překládaná práce splňuje základní atributy bakalářské práce. 

 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

V této části posudku bych si dovolil reagovat otázkou: Opravdu se domníváte, že můžete 

výčet šesti zákonů, bez jakékoli deskripce, vydávat za rešerši právního rámce řešené 

problematiky? 

 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 

Práce obsahuje návrhovou část, ve které je zpracován postup procesu poskytování pomoci 

obecné prospěšnou společností Člověk v tísni, a to jak v České republice, tak v zahraničí. 

 

 

 

 

 



6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Práce byla zpracována s využitím 26 zdrojů, přičemž 18 z nich tvoří podklady z internetu 

a v 5 případech se jedná o právní úpravu. 

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

Z formálního hlediska je práce na velmi nízké úrovni. Text je psán příliš strohým jazykem 

a obsahuje mnoho odrážek, čímž působí spíše dojmem příručky. Za zcela nevhodné 

považuji např. umístění textu do odrážek ihned na nadpis (např. subkapitola 3.1). 

V textu nebyla provedena kontrola křížových odkazů, proto některé z nich vykazují hlášení 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů (např. strana 20). Dále není adekvátním způsobem 

řešena stavba jednotlivých nadpisů, např. v kapitole 4. Formy poskytování humanitární 

pomoci nalezneme subkapitoly s názvy 4.1 Mimořádná událost a 4.2 Krizová situace. 

 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

Některé výstupy práce by mohly být po přepracování využity k rozšíření vyučované látky 

na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO. 

 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Porovnejte možnosti a rozsah poskytování humanitární pomoci organizací Člověk v tísni a 

Českým červeným křížem. 

 

 

10. Práci hodnotím:  

      zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

- VELMI DOBŘE - 

      

 

 

 

    Dne 30. dubna 2012.   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 

 


