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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Daniel Mašín 
s názvem: Možnosti využití skupin potápěčských činností složek Ministerstva vnitra České republiky
při mimořádných událostech a krizových situacích.

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

27 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 17 

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

8 

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

35 

5. Celkový počet bodů 87 

Návrh otázek k obhajobě

1. Uveďte tři reálné zásahy potápěčské skupiny PČR (např. OSPČV), HZS a alespoň jednu, kde tyto
složky spolupracovaly.

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

Autor bakalářské práce si vybral téma, které je z pohledu zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti na
území České republiky velmi aktuální. S ohledem na vybrané téma bakalářské práce lze konstatovat, že
stanovený cíl práce byl naplněn. Odborný přínos práce a její praktické využití v tomto stavu
zpracování je optimální.
Vůči formálnímu členění (struktuře) jednotlivých kapitol a k jazykovému vyjádření obsahu a úpravě práce
nemám žádné zásadní připomínky. Zpracovaný text bakalářské práce působí dojmem, že si je autor vědoma
toho, že se jedná o velmi komplikované téma. Je zřejmé, že autor vychází při zpracování jednotlivých částí
práce z vlastních zkušeností a názorů a tento fakt je doplněn citacemi a dobrou prací s odbornými texty.
       

Jméno a příjmení: pplk. Mgr. Karel Agh
Organizace: Prezidium Policie ČR
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