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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Martin Holub 
s názvem: Úloha Městské policie hl. m. Prahy jako ostatní složky IZS při vyhlášení některých
krizových stavů

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

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

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

10 

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

30 

5. Celkový počet bodů 90 

Návrh otázek k obhajobě

1. 1. Které zásady krizové intervence by měl strážník MP (OP) ovládat při kontaktu s lidmi v krizi?

2. 2. Jeví se Vám současné postavení MP (OP) v systému IZS jako dostačující?

3. 3. Které další informace z působení MP (OP) v systému IZS by měly být zahrnuty do profesní
přípravy strážníků ?

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 komentář  

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



Komentář

Téma je aktuální, jeho výběr je  limitován osobními zkušenostmi autora z přímého výkonu služby.
Většinově je práce popisná, literární podpora, z níž autor vychází je na dostačující úrovni.
Obsah je vhodně doplněn konkrétní praktickou aplikací, jedná se o analýzu podílu MP Praha při řešení
konkrétních krizových situacích. Tuto aplikaci hodnotím pozitivně, považuji ji za zdařilou. Stejně tak lze
posuzovat kapitolu s názvem „Diskuze“,  v níž autor polemizuje nad naplněním jím zvolených hypotéz,
nebojí se kritických postřehů a doplnění.
Autorův přístup ke zpracování práce lze zhodnotit jako příkladný, pracoval samostatně, tvořivě, avšak s
dostatečnou mírou našich vzájemných konzultací.

       

Jméno a příjmení: Mgr. Zoja Kalivodová, CSc.
Organizace: Městská policie hl. m. Prahy
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