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Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

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: 

Předložená bakalářská práce se zabývá tématem logistiky Armády České republiky při řešení 

mimořádné události. Je zpracována na aktuální téma, protože povodně a účast armády na 

řešení následků je v posledních letech častá. Cíl práce je formulován v kapitole 6. správně, 

výstižně, respektuje zadání bakalářské práce. Struktura práce vytváří předpoklad pro naplnění 

tématu a cíle práce. Zadání práce je dodrženo. 

Práce je zpracována v rozsahu 54 stran. Teoretická část práce je na 31 stranách, praktické část 

je na 23 stranách. Pro zpracování bylo použito 40 zdrojů, které jsou převážně aktuální. Autor 

využil 14 tištěných zdrojů, ostatní jsou elektronické. V práci autor zpracoval 9 obrázků a 

uvedl 5 tabulek, které vhodně doplňují text práce. 

V teoretické části autor objasňuje v kapitole 1. problematiku logistiky a v následující kapitole 

její aplikaci do armády. Jsou uvedeny a charakterizovány pojmy logistika a vojenská 

logistika, mimořádná událost a krizové stavy. V kapitole 4. jsou rozebrány základní a ostatní 

složky  Integrovaného  záchranného  systému. V  následující  kapitole  je  charakterizováno 
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nasazení sil a prostředků Armády České republiky k plnění úkolů Integrovaného záchranného 

systému. Praktická část práce vychází z charakteristiky a popisu povodní v roce 2013 na 

území Čech. Kapitola 8. se zaměřuje na nasazení Armády České republiky při těchto 

povodních v roce 2013. Autor v kapitole 9. zhodnotil síly a prostředky, které Armáda České 

republiky nasadila při této mimořádné události k plnění úkolů Integrovaného záchranného 

systému. Za účelem zjištění silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb byla vytvořena 

SWOT analýza na stav logistiky Armády České republiky, ve které se logistika nachází. 

V bodu 9.2 jsou navržena reálná opatření vedoucí ke zmírnění zjištěných nedostatků. 

V následujícím bodě autor posuzuje přínos navržených opatření. 

Zdroje pro zpracování práce jsou aktuální. Norma 690–3 je dodržena. V práci jsou uvedeny 

vlastní tabulky a převzaté obrázky, které autor použil k dokumentování řešené problematiky. 

Formální úprava práce je na velmi dobré úrovni.  

  

Práce studenta v průběhu zpracování bakalářské práce byla průběžná. Byl dosti aktivní. 

Dodržoval termíny z harmonogramu zpracování práce. Prokázal schopnost práce se zdroji. 

Zapracovával doporučení od vedoucího práce. Kvalita jeho práce je na velmi dobré úrovni. 

Prokázal schopnosti řešit zadané téma práce.  

  

 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.  

  

  

  

Kontrola plagiátorství: 

Práce byla posouzena, je původní, nejedná se o plagiát.  

 

 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: Nemám. 

 

 

 

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  B – velmi dobře 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 30. 5. 2019 
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       podpis vedoucího bakalářské práce 
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