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1 Formulace cílů práce a použité metody  0,10 B 

2 Úroveň teoretické části práce 0,30 A 
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Předkládaná bakalářská práce se zabývá tématem „Podíl ostatních složek integrovaného 

záchranného systému na řešení pandemie Covid-19“. Práce je zpracována na 89 stranách 

včetně úvodu a závěru a je členěna celkem do 7 kapitol. 

Práce je dobře strukturována a z formálního hlediska se zde také nevyskytují závažnější chyby.  

V praktické práci se autor zaměřuje na činnosti vyčleněných sil a prostředků ozbrojených sil 

na řešení pandemie Covid-19. Při tvorbě analýz autor využil převážně expertního odhadu, viz. 

Check list. Výsledky by měly být podloženy reálnými údaji, takto je možné si sestavit otázky 

tak, aby odpovídaly cíli, jenž si autor sám v práci stanovil. 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím výslednou známkou B. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1. V úvodu práce píšete „Tato bakalářská práce je zaměřena na postup ostatních složek 

integrovaného záchranného systému při řešení právě probíhající pandemie onemocnění 

Covid-19, které je způsobeno virem SARS-CoV-2”. Dokázal byste tedy zhodnotit také 

podíl ostatních složek IZS při řešení pandemie Covid-19? 
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