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Cílem diplomové práce Bc. Martina Bartoše na téma „Aktivní záloha jako významná součást 

zálohy ozbrojených sil České republiky“ bylo charakterizovat určení, způsob a strukturu 

ozbrojených sil České republiky. Analyzovat určení, strukturu a možnosti Aktivní zálohy (AZ) jako 

součásti ozbrojených sil ČR, specifikovat a analyzovat základní typy operačního nasazení jednotek 

Aktivní zálohy se zaměřením na pěší rotu na úrovni kraje. Provést šetření s cílem identifikovat 

základní problémy, které limitují schopnosti jednotek Aktivní zálohy při jejich operačním nasazení 

na úrovni kraje. A následně navrhnout a rozpracovat způsob použití pěší roty Aktivní zálohy při 

střežení vybraného objektu důležitého pro obranu státu. Téma diplomové práce je aktuální, protože 

v posledních letech se o Aktivních zálohách mluví v souvislosti s měnící se bezpečnostní situací. 

 

Autor diplomové práce v teoretické části v první kapitole popsal určení, působnost a funkce 
ozbrojených sil České republiky. Ve druhé kapitole pak provedl analýzu určení Aktivních záloh hlavně 

z pohledu legislativních a koncepčních materiálů. Následně provedl deskripci struktury jednotek při 

Krajských vojenských velitelstvích. Ve třetí kapitole autor analyzoval základní typy operačního 

nasazení jednotek Aktivní zálohy na úrovni kraje v době míru, při válečném stavu a stavu ohrožení 

státu. V práci se autor také zmínil o cvičení AZ pod názvem Hradba 2016, které se uskutečnilo  

ve Vojenském újezdu Libavá od 3. 3. do 22. 4. 2016. Podle mého názoru nebylo zapotřebí v této části 

práce tak podrobně popisovat vševojskovou přípravu příslušníků AZ.  

 

Teoretické poznatky autor využil v praktické části práce, kde se zaměřil na použití pěší roty 

Aktivních záloh při střežení vybraného objektu důležitého pro obranu státu. V praktické části 

diplomové práce autor provedl dotazníkové šetření s cílem identifikovat základní problémy jednotky 

Aktivních záloh při operačním nasazení na úrovni kraje. Dotazníkové šetření provedl formou 

elektronického dotazníku a obdržel pouze 5 vyplněných dotazníků. Z mého pohledu není počet  

5. obdržených vyplněných dotazníků plně dostačující pro provedení vyhodnocení šetření. Této docela 

významné části mohl autor věnovat větší úsilí. Otázky v dotazníku jsou dobře formulované a odpovědi 

na otázky autorovi poskytují adekvátní podklady k vyhodnocení řešeného problému. Výsledky odpovědí 

zaznamenal do tabulek a většinu znázornil také graficky. Tabulky nejsou uvedeny v seznam tabulek  

a obrázky (grafy) nejsou uvedeny v seznam obrázků. V poslední kapitole autor navrhl a rozpracoval 

způsob použití jednotky Aktivní zálohy při střežení vybraného objektu důležitého pro obranu státu. Jeho 

návrhy jsou reálné. 

 

Základní struktura diplomové práce je logická a jednotlivé kapitoly práce na sebe navazují. 

V závěru práce autor sumarizuje zjištěné poznatky. Seznam literatury zahrnuje adekvátní množství 



 
relevantních zdrojů. Autor splnil zadaný cíl a práci je možné charakterizovat jako původní. Postup 

řešení, který autor zvolil, byl správný a logický.  

 

 

Při obhajobě prosím o zodpovězení následujících otázek: 

 

1. Je nějaké omezení, kdo se může stát příslušníkem AZ? (Například pohlaví, věk, 

občanství). 

2. Jaké další podmínky musí příslušník AZ splňovat? (Například zdravotní způsobilost, 

trestní bezúhonnost). 

3. Může zaměstnavatel zakázat zaměstnanci vstup do AZ? 

4. Může příslušník AZ odejít před skončením tříletého závazku? 

5. Na jaké finanční náležitosti má příslušník AZ právo? Má nárok také na proplacení 

jízdného do místa určení nástupu na vojenské cvičení a zpět do místa trvalého pobytu? 

Jak řeší příslušník AZ ubytování a stravování v době vojenského cvičení? 

6. V čem shledáváte problémy při nedostatečném naplnění početního stavu AZ v ČR? 

 

 

 

Celkové hodnocení práce:       

Známku uvede oponent dle svého uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

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

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

B - velmi dobře. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
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