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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Předložená práce je zpracována na aktuální téma pro vybranou součást Policie ČR. Je zde
použit nový pohled na logistické zabezpečení Policie ČR v rámci IZS. Cíl práce je
formulovaný v bodě Úvod správně. Nejsou uvedeny použité metody při zpracování práce.
Autor však některé základní metody pro zpracování práce použil. Struktura práce, uvedená
v bodu Obsah, vytváří předpoklad pro splnění cíle práce. Logistické zabezpečení Policie ČR
je řešeno na příkladu vybraného Pohotovostního a eskortního oddělení policie Zlín
při zkoumané mimořádné události. Zadání práce je dodrženo. Teoretická část práce obsahuje
vybrané informační zdroje a vytváří teoretické východisko pro zpracování tématu práce.
Logicky je provázána teoretická a praktická část práce. Popis logistického zabezpečení je
podrobný. Výsledkem zhodnocení je formulace zjištěných problémů. Navrhovaná opatření
jsou možným řešením. Cíl práce byl splněn. Použité zdroje pro zpracování jsou aktuální.
Norma ISO 690-3 je dodržena. Formální úprava práce je na dobré úrovni. Vyskytují se však
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však předložky na koncích řádků, odskočené řádky, nedostatky v interpunkci, formulační
nešikovnost a nedotažení některých myšlenek. Je patrný spěch a časová tíseň při dokončování
práce.
Autor přistupoval ke zpracování práce ve všech jejich fázích snaživě, ale s velkými časovými
přestávkami. Zadané termíny plnil, ale s časovou prodlevou. Na konzultace chodil zřídka, ale
s dobrou připraveností. Řešení dílčích problémů a variant návrhů předkládal. Práce se zdroji
byla na velmi dobré úrovni. Doporučení vedoucího práce pro zpracování jednotlivých částí
práce respektoval. Přístupem ke zpracování práce a výslednou podobou práce autor prokázal
schopnost řešit zadané téma práce s použitím doporučených a vyhledaných informačních
zdrojů. Samostatně, na základě zjištěných problémů, dokázal formulovat opatření vedoucí
ke zlepšení logistického zabezpečení vybraného útvaru Policie ČR v rámci IZS.
Přístup, práce a aktivita studenta při řešení jednotlivých fází zpracování bakalářské práce byla
na dobré úrovni.
Práce není plagiát. Práci doporučuji k obhajobě.
Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Jsou s výsledky práce a návrhy seznámeni příslušní vedoucí pracovníci policie
ve Zlíně a jak je hodnotí?
2. Jaká je asi finanční náročnost navržených opatření?

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: B – velmi dobře

V Uherském Hradišti dne 23.5. 2014
…………………………………...
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