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Jméno a příjmení studenta:  Marika Jabůrková 

Vedoucí bakalářské práce:       Ing. Miroslav Musil, Ph.D. 

Akademický rok: 2015/2016 

 

Téma bakalářské práce: Zhodnocení logistiky Policie České republiky při mimořádných 

           událostech. 

 

 

Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce  X     

2 Splnění cílů práce  X     

3 Teoretická část práce  X     

4 Praktická část práce  X     

5 Formální úprava práce   X    

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

 

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

Předložená bakalářská práce je zpracována na důležité téma pro Policii ČR. Cíl práce je 

formulován správně, přehledně a jednoznačně. Je respektováno zadání bakalářské práce. 

Struktura práce vytváří předpoklad pro naplnění tématu a cíle práce. 

Teoretická část práce je zaměřena na definice pojmů, zejména na mimořádnou událost, 

logistiku a Policii České republiky. Dále na funkci a organizaci Policie ČR, policejní akce, 

policejní a bezpečnostní činnosti, zabezpečení Policie ČR při mimořádných událostech, 

povinnosti příslušníků Policie ČR, složky Policie ČR, povolání k plnění úkolů Policie ČR a 

zamezení vstupu na určená místa. Dále je popsáno logistické zabezpečení Policie ČR se 

zaměřením na Zlínský kraj. V praktické části v bodu 5 je vybráno několik typových 

mimořádných událostí, na kterých je funkčnost logistiky zkoumána. Dále jsou zpracovány 

statistiky dopravních nehod, na jejichž základě jsou rovněž vyvozeny potřeby policistů         

při řešení vzniklé mimořádné události, které slouží k vyhodnocení logistiky. Je zpracováno 

dotazníkové šetření, z něhož je patrno, na základě vyhodnocení zodpovězených otázek, v čem 
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by měla být logistika obvodního oddělení Policie ČR v Uherském Hradišti zdokonalena. 

V závěru bodu 6 je formulován dílčí závěr, kde jsou uvedeny zjištěné nedostatky v oblasti 

logistického zabezpečení obvodního oddělení Policie ČR v Uherském Hradišti. Následně 

v bodu 7 jsou formulovány reálné návrhy na zlepšení logistiky na obvodním oddělení Policie 

ČR v Uherském Hradišti při řešení vybraných mimořádných událostech. V následujícím bodu 

8 jsou uvedeny přehledně přínosy navržených opatření pro logistiku Policie ČR v Uherském 

Hradišti. 

Zdroje pro zpracování práce jsou aktuální.  Norma 690 – 3 je dodržena. Text práce je vhodně 

doplněn tabulkami a grafy pro řešení zkoumané problematiky. Formální úprava práce je         

na dobré úrovni. Vyskytují se předložky na koncích řádků, různé druhy odrážek, chybějící 

interpunkce ne koncích řádků ve výčtu po dvojtečce, velké mezery mezi odstavci. 

 

Práce byla posouzena, je původní, nejedná se o plagiát, podobné dokumenty 0 %. 

 

Práce studentky v průběhu zpracování bakalářské práce byla průběžná. Byla velmi aktivní. 

Dodržovala termíny z harmonogramu zpracování práce. Prokázala schopnost práce se zdroji. 

Velice aktivně komunikovala s policejními mluvčími. Zapracovala doporučení od vedoucího 

práce. Kvalita její práce je na velmi dobré úrovni. Prokázala schopnosti řešit zadané téma 

práce. 

 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

1. Budou některé návrhy v praxi realizovány? 

 

 

 

 

 

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: B – velmi dobře 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 23.5. 2016 

 

         

       …………………………………... 

       podpis vedoucího bakalářské práce 

 

 

 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


