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 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: 

 

Práce – celkem 54 stran, z toho 31 teoretická část, 23 praktická část (z toho 3 strany seznam 

použité literatury, 1 strana zkratky, 1 strana – seznam obrázků, 1 strana – seznam tabulek). 

Práce není proporcionálně vyvážená, praktická část má 17 stran. Autor použil 40 literárních 

zdrojů, ani jeden zdroj není zahraniční. Z tohoto seznamu literatury je 30 internetových zdrojů 

V teoretické části se autor z dostupné literatury zaměřuje na definici logistiky, strukturu 

armádní logistiky a mimořádné události, které mohou nastat a při kterých by mohla při zásahu 

asistovat AČR. V kap. 4 rozebírá základní a ostatní složky IZS. V kap. 5 řeší problematiku 

nasazování sil a prostředků AČR k plnění úkolů IZS v teoretické rovině.  

V kap. 6 si autor stanovil cíl práce, který má za úkol vyhodnotit a navrhnout („Cílem 

bakalářské práce je na základě posouzení podílu logistiky Armády České republiky, která 

byla nasazena pro záchranné a likvidační práce při rozsáhlých povodních v roce 2013, 

vytvoření návrhu opatření ke zlepšení problematických oblastí logistiky AČR)“. K dosažení 

cíle předkládá počty nasazených sil a prostředků, tyto však žádným způsobem nevyhodnotil 

(klady, nedostatky při použití sil, vhodnost použitých prostředků, potřeby k zásahu a pod)  

a hlavně se nezabýval problematikou vlastní logistiky pro vyčleňované síly a prostředky, řešil 

pouze možnost stravování, ubytování a zabezpečení pohonnými hmotami. 
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K vlastní použité SWOT analýze – autor jako silnou stránku uvádí připravenost jednotek 

logistiky (které, když v práci je výčet sil a prostředků AČR), síly a prostředky logistiky nejsou 

v tomto případě definovány. Současně do slabých stránek zařazuje absenci záchranných 

útvarů, které byly zrušeny (případně z nich vznikly motorizované prapory k posílení 

bojeschopnosti AČR). 

Návrhy na zlepšení stavu jsou v obecné rovině (např. „Obnovení těchto útvarů, by prospělo 

zejména 15. ženijnímu pluku, který se má prioritně zabývat ženijními úkoly spojené  

s bojovou a všeobecnou podporou činností a operací AČR) – to není návrh na zlepšení sil  

a prostředků logistiky. 

 

 

 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

 

1. Vysvětlete silné a slabé stránky ze SWOT analýzy. 

2. Vysvětlete, která technika v tab. 5 je organizačně zařazena do jednotek logistiky. 
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