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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Klára Střelečková, DiS. 
s názvem: Připravenost složek IZS na řešení problematiky aktivního střelce

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) 19 

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 92 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jmenujte alespoň 2 aktuální situace s aktivním střelcem ve světě v posledních 2 měsících.

2. Je pro charakter zranění při útoku aktivním střelcem priorita ošetření nebo priorita transportu
prostřednictvím ZZS? Zdůvodněte.

3. Jmenujte alespoň dva odborné medicínské limity pro třídění a ošetření obětí aktivního střelce v
lůžkových zdravotnických zařízeních.

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

Práci považuji za výbornou pro svou kompaktnost a komplexitu zejména v její teoretické části. Naopak
empirické části by svědčilo méně rozvleklosti a více důrazu na hlavní zjištěné poznatky. Celkově je práce
velmi přehledně didakticky vedena, s logickou návazností teoretických východisek zkoumané problematiky
aktivního střelce, a zajímavě oživena formou velmi dobře a stručně zpracovaných kasuistik ze světa i ČR.
Aktuálnost problematiky aktivního střelce je zřejmá i ze zmapované nejednotné terminologie vyplývající z
rozmanitého typologického, osobnostního a motivačního profilu pachatelů, a některých neostrých hranic při
zařazování konkrétních kauz do souboru činů páchaných "aktivním střelcem". Za pozitivum rovněž
pokládám vyváženost popsaných aktivit a přípravy jednotlivých základních složek IZS při zásahu s heslem
AMOK. Vynikající je práce se zdroji, především internetovými. Osobní angažovanost autorky jako
zdravotnického záchranáře v předmětu výzkumu se odráží ve velmi dobře zpracované typologii poranění
vzniklých při útoku aktivního střelce, při čemž nejsou opomenuty akutní i dlouhodobé psychické následky
účastníků takovéhoto útoku, a to jak na straně zasažených osob, tak na straně zúčastněných záchranářů. V
empirické části dotazníkového šetření byly téměř výhradně kladeny otázky vyžadující spíše subjektivní
posouzení ze strany respondentů, než důraz na objektivitu mapující indikátory. Nicméně v dalším textu
autorka dokázala komparovat získané výsledky s obdobnými dotazníkovými šetřeními odborníků na
sledovanou problematiku. Rovněž autorka objektivně popsala problémy s návratností dotazníků a nutnost
změnit původní cílovou skupinu respondentů topograficky na celou Českou republiku.
Vzhledem ke komplexnosti práce a výbornému zpracování kazuistik v teoretické části by práce byla vhodná
k publikaci jako didaktická pomůcka pro složky IZS a krizové manažery bezpečnostního systému státu.
Samozřejmě po zohlednění příslušných redakčních připomínek.
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