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Téma bakalářské práce: Analýza sil a prostředků Armády České republiky využitelných
k záchranným a likvidačním pracím

Kritéria hodnocení:

Stupeň hodnocení podle ECTS
A

1

Náročnost tématu práce

2

Splnění cílů práce

X

3

Teoretická část práce

X

4

Praktická část práce

X

5

Formální úprava práce

B

C

D

E

F

X

X

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Student Lukáš Fridrich zpracoval a odevzdal k obhajobě bakalářskou práci na vlastní téma
v rozsahu 58 stran textu doplněného 16 obrázky, 3 tabulkami, 4 schématy, 3 přílohami bez
grafů. Student použil 32 zdrojů literatury a elektronických odkazů, z toho žádný zahraniční.
Cíl práce s použitými metodami jsou formulovány v samostatné kapitole (kapitola 7) na konci
teoretické části práce. Jsou formulovány správně, výstižně a respektují zadání bakalářské práce. Právní normy zmíněné v práci jsou aktuální, používá již nově platný Ústřední poplachový
plán IZS od 1. 1. 2019). Norma 690–3 je dodržena. Při zpracování práce vycházel ze studia
širokého spektra literatury a pramenů, znalosti konkrétního prostředí. Při zpracování se student nevyhnul formálním chybám (např. citace v textu patří do uvozovek, překlepy ve slovech
– str. 24 „technikou“, má být techniku, malé a velké písmena v názvech právních norem – str.
24, citace vícero zdrojů v textu najednou se píše do jedné společné závorky – str. 25).
Teoretická část práce obsahuje 7 kapitol, v poslední jsou uvedeny cíle a metody zpracování
práce. Autor v prvních dvou kapitolách definuje základní pojmy z oblasti ochrany obyvatelstva v kontextu provádění záchranných a likvidačních prací složkami Integrovaného záchranného systému.
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Ve třetí a čtvrté kapitole student charakterizuje Integrovaný záchranný systém a jeho řídící
orgány v kontextu vyžadování vyčleňovaných sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce.
V páté a šesté kapitole teoretické části autor charakterizuje Armádu České republiku, jakožto
složku IZS, jejíž síly a prostředky jsou poté analyzovány v praktické části práce. Je zde publikován také výčet sil a prostředků vyčleňovaných Armádou ČR ve prospěch IZS pro plnění
záchranných a likvidačních prací, včetně systému jejich vyžadování.
Na konci teoretické části má dílčí závěr z teoretické části práce.
Praktická část má tři kapitoly. Student v první kapitole praktické části analyzuje vyčleňované
síly a prostředky, které Armáda České republiky vyčleňuje na základě meziresortních smluv
ve prospěch Integrovaného záchranného systému. Ve druhé kapitole analyzuje nasazení sil
a prostředků Armády České republiky nasazených při řešení povodňové mimořádné situace
v roce 2009. V závěru praktické části nechybí vyhodnocení s vlastními návrhy. V praktické
části práci chci vyzdvihnout dobrou práci s textem, zejména v používání obtékání textu kolem
obrázků.
Závěr – student pracoval samostatně, konzultací se účastnil, projevoval tvůrčí – kreativní
myšlení. Vytýčené cíle byly splněny. Celkově je možno práci hodnotit jako výbornou. Přes
uvedené výhrady doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.
Kontrola plagiátorství: V intencích příslušného ustanovení SR/6/2013 jsem provedl hodnocení původnosti předložené práce s výsledkem: nejvyšší míra podobnosti je 5 % – předložená
práce není plagiát.

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: ...A – výborně............

V Uherském Hradišti dne…29. květen 2019…………
…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce

A – výborně

B – velmi dobře

C – dobře

D – uspokojivě

E – dostatečně

F – nedostatečně
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