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Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Předložená bakalářská práce má rozsah 61 stran, obsahuje hlavní části, jm. úvod, teoretická
část, praktická část a závěr, které se zabývají problematikou logistického zabezpečení
jednotek AČR v rámci integrovaného záchranného systému. Po formální stránce je práce na
dobré úrovni.
V bakalářské práci jsou uvedeny kvalitativní metody řešení analytické části – např. SWOT
analýza, řízený rozhovor, pozorování či deskripce. Dále jsou uvedeny návrhy a doporučení
zlepšení na základě provedených analýz.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Proč v práci analyzujete jen činnost složek AČR při povodních, když složky AČR lze
nasadit dle zákona č. 219/1999 Sb. i v jiných případech součinnosti se základními složkami
IZS?
2. Kvantifikoval jste ve Vaší práci nasazení resp. využití složek AČR v součinnosti se
základními složkami IZS v minulosti? Viz 2. bod zásad pro vypracování bakalářské práce.
3. Definujte pojem hrozba a riziko. Uveďte příklad v kontextu IZS.
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