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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 
 
Autor v názvu práce uvádí „Zhodnocení možností logistického zabezpečení Armády České 
republiky ve prospěch integrovaného záchranného systému“, ale spíše by název měl znít - 
Zhodnocení možností logistického zabezpečení sil a prostředků AČR, vyčleňovaných ve 
prospěch integrovaného záchranného systému“. Pak by obsah práce odpovídal zadání. 
Není zřejmé, proč autor v teoretické části popisuje složky IZS, když má řešit logistiku AČR. 
Vlastní praktická část se skládá z výpisu směrnic, rozkazů a všeobecně dostupných informací, 
které se týkají vyčleňovaných sil a prostředků AČR ve prospěch IZS. Zde se dotýká několika 
oblastí logistiky AČR, ale bohužel není z textu zřejmé, jakým způsobem by byla zabezpečena 
vlastní logistická podpora těchto vyčleňovaných jednotek. Je řešena problematika stravování 
(není však řešeno mimo stravní dávky nic více), napsat, že bude realizována prostřednictvím 
HZS krajů je pouhé konstatování. Není řešeno na základě čeho ani způsob vyúčtování stravy. 
 



 2/2

             Příloha k protokolu o SZK č…..ze dne………  
 

Tato samá situace je i v problematice výstrojního zabezpečení a vlastní zabezpečení oprav 
výzbroje (jaké výzbroje?), techniky a materiálu. Ve vlastní analýze – str. 41 a 42 je pouhé 
konstatování popsaného stavu, není řešena problematika např. oprav speciální vyčleňované 
techniky (např. elektrocentrál, mostních prostředků, osobních automobilů typu Landrower  
apod.), kdy tyto opravářské kapacity a náhradní díly k realizaci oprav nebudou dostupné 
z místních zdrojů. Návrhová část nekoresponduje s analytickou částí, neboť zde uvádí jiné 
návrhy, než ke kterým dospěl na základě zhodnocení stávajícího stavu.  
Jestliže se jedná o komplexní hodnocení logistické podpory jednotek, vyčleňovaných ve 
prospěch IZS při krizových a havarijních stavech, z práce mělo vyplynout, jaké jsou 
připraveny síly a prostředky a takto nastavený popis měla být postavena logistická podpora. 
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 
1. Jaké síly a prostředky jsou celkově vyčleněny ve prospěch složek IZS? 
2. Jaké jsou možnosti logistického zabezpečení vyčleňovaných sil a prostředků v oblasti 

oprav techniky a materiálu? 
3. Podle názvu práce – komu je určena řešená problematika – logistické zabezpečení? 
4. Jak koresponduje analýza s návrhovou částí, zejména když AČR se řídí rozkazy, směrnice 

a nařízeními a v návrhu je (viz str. 43) – celodenní studená strava a navýšení stravní dávky, 
v textu uveden jiný způsob stravování (prostřednictvím HZS), dále vybavení jednotek 
ochrannými a hygienickými prostředky apod. 

5. Kde je popsána a vyhodnocena organizační a řídící struktura logistiky, jejich úkoly a 
povinnosti? Definujte je a vysvětlete. 
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Práci doporučuji k obhajobě. 
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       podpis oponenta bakalářské práce 
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