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Téma bakalářské práce: Síly a prostředky Policie ČR využitelné při MU a KS v rámci 

           ochrany obyvatelstva. 

 

 

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: 

 

Téma bakalářské práce je věnováno problematice nasazování sil a prostředků Policie České 

republiky při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci ochrany obyvatelstva. 

Cíl práce je formulován v bodu 4.1 výstižně a správně. Je respektováno zadání bakalářské 

práce. Struktura práce převážně vytváří předpoklad pro naplnění tématu a cíle práce. 

Absentuje bod návrhů. 

V teoretické části se autorka zabývá postojem k ochraně obyvatelstva v Evropské unii, 

podílem organizace NATO na řešení a přístupem České republiky. Uvádí správně 

problematiku mimořádných událostí a krizových situací. Prezentuje základní pojmy a aktuální 

zákony vztahující se k řešené problematice. V bodu 3 následuje popis Policie České republiky 

a jednotlivých útvarů. V praktické části začíná popisem organizační struktury policie 

Zlínského kraje, ale technické a materiální vybavení se týká úrovně celorepublikové. Jde          

o rozdílné úrovně, které pak nemají odraz a pokračování v následujících bodech práce. Lze 

uvažovat, že tato část by byla přínosnější v teoretické části, či jako příloha práce. Autorka
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v bodu 6 uvádí chronologický popis událostí vybrané mimořádné události. Jedná se                   

o výbuchy muničních skladů ve Vrběticích – Vlachovicích a úkoly Policie České republiky 

při řešení následků ve vztahu k ochraně obyvatelstva. Analyzuje v bodě 6.2.1 nasazování sil a 

prostředků Policie České republiky s využitím SWOT analýzy. Tato však není dokončena, 

protože chybí uvedení vah jednotlivých složek základních stránek a není uveden výsledný 

graf. Vyhodnocení v bodu 6.3 pak nevychází ze správně provedené analýzy a závěry tak 

nemohou být objektivní. Není patrné z textu práce, jak byl sestrojen Graf 1. Výslednou 

skladbu procent plusů a mínusů nelze objektivně ověřit. Tyto skutečnosti považuji za velký 

nedostatek práce. Dále se autorka zabývá dotazníkovým šetřením. Jeho cílem bylo zjistit 

názory a postoje příslušníků Policie ČR k problematice sil a prostředků Policie ČR. Podstatné 

byly otázky č. 6, č.12, č. 16 a č. 17. Na základě odpovědí byly identifikovány problémy počtu 

policistů, v jejich technickém a materiálním vybavení pro řešení úkolů běžného výkonu 

služby i při řešení mimořádných událostí. Ne zcela šťastné a trochu matoucí bylo                    

při vyhodnocování jednotlivých odpovědí uvádět v grafu procenta a pod nimi v komentáři 

absolutní čísla jednotlivých typů odpovědí. Dílčí cíl práce, to je navrhnout případné změny 

nebo opatření ke zkvalitnění nasazování sil a prostředků Policie ČR, se převážně podařilo splnit 

uvedením návrhů až v bodu Závěr, což je poněkud netradiční. Bylo by vhodnější návrhy včlenit 

do samostatného bodu práce.  

Zdroje pro zpracování práce jsou aktuální. Autorka uvedla celkem 84 zdrojů, což je výrazný 

počet. Norma 690–3 je dodržena. Formální úprava práce je na dobré úrovni. Vyskytuje se 

však používání osobního rodu (např. v abstraktu, v bodu 4.2, v bodu 7 apod.), chybějící text 

mezi nadpisy bodů 2.1 a 2.1.1, 4 a 4.1, vyskytují se předložky na koncích řádků. 

 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

1. Při obhajobě uveďte nejvýznamnější problémy plynoucí z dokončené SWOT analýzy 

a doložte nově vytvořeným grafem. 

2. Předpokládáte, že některé navržené změny nebo opatření ke zkvalitnění nasazování sil a 

prostředků Policie ČR budou realizovány? 

3. Jaký předpokládáte přínos navržených jednotlivých změn nebo opatření nasazování sil a 

prostředků Policie ČR? 
 

 

Klasifikace oponenta bakalářské práce: D - uspokojivě 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 23.5. 2016 

        

       …………………………………... 

       podpis oponenta bakalářské práce 
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