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POSUDEK OPONENTA 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. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30) 

25 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 15 

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

7 

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

34 

5. Celkový počet bodů 81 

Návrh otázek k obhajobě

1. 

2. 

3. 

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

Cílem práce bylo popsání postupů a zmapování podílu městské policie hl. města Prahy při řešení krizových
situací a v diskusi potvrdit zkoumané hypotézy.
Celkově lze konstatovat, že práce stanovené cíle naplnila, autor se v dané problematice dobře orientuje, při
práci s různými zdroji  a s využitím vlastních, dlouholetých zkušeností, ukázal dobré analytické schopnosti,
stejně jako schopnosti vedení diskuse. Je třeba ocenit i práci s literaturou, kterou v práci vhodně využil a
aplikoval.
Závěr práce vhodně reflektuje stanovené cíle.
Práce je zpracována v souladu s požadavky na daný typ práce, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují,
práce je přehledná a srozumitelná. Dokumentační materiál je řádně očíslován, dostatečně přehledný.
Práce naplňuje své zadání.     

Jméno a příjmení: Ing. Josef Sedlák
Organizace: externí spolupracovník ČVUT v Praze, FBMI


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


