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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Kuda Jméno: Jan Osobní číslo: 491712
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací
Název práce: Komparace složení a úkolů čs. četnictva z roku 1938 s Policií ČR 2021

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Přístup  studenta  k  řešení  úkolu  (připravenost,  iniciativa,  pracovní  morálka  a  samostatnost
studenta). (0 – 30)*

28

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 18

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

9

4. Rozsah  realizačních  prací,  aplikovaných  vědomostí  a  znalostí,  úroveň  metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40)*

37

5. Celkový počet bodů 92

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. V jakém ohledu by bylo vhodné inovovat postupy Policie ČR v komunikaci s veřejnosti a lze nalézt nějakou
inspiraci v praxi dobového četnictva?

2. 

3. 
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Autor zpracoval srozumitelnou a čtivou práci na zajímavé téma, kdy dal do souvislosti historické vývojové období
četnictva na území našeho státu a současnou podobou Policie ČR v novém tisíciletí. Práce je zpracována pečlivě,
dobře a logicky strukturována, je přehledná. Terminologie je adekvátní, stejně tak práce s literaturou a zdroji. Autor
prokázal schopnost samostatné práce, hluboký zájem o zpracovávanou problematiku, schopnost formálně logické
dedukce a kritického myšlení. Celkové lze konstatovat, že se jedná o kvalitní práci, přiměřenou mírou odbornou,
kterou je možné doporučit k ústní obhajobě.

Jméno a příjmení: doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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