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

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

17 

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) 

3 

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

25 

5. Celkový počet bodů 60 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jak lze využít městskou (obecní) policii k eliminaci aktivního střelce? (s.26)

2. Uveďte význam zkratky OS OO PP (STČ č.14/IZS). (s.39)

3. Co rozumíte pojmem "zaměstnanec IZS"? (s.58)

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 závěrečné práce je mimořádně významné s ohledem na stále častější násilí páchané s použitím
palných zbraní. Autorka, pří zkoumání připravenosti složek Integrovaného záchranného systému (IZS) na
řešení problematiky aktivního střelce, vychází jednak z analýzy charakteristických rysů pachatele
(aktivního střelce), jednak z analýzy činnosti vybraných složek IZS na místě střelcova útoku. Vhodně k tomu
využila poznatky, získané studiem Katalogového souboru typové činnosti STČ 14/IZS Amok – útok aktivního
střelce. Současně uvedla i stručné informace z vybraných případů aktivních střelců. Vhodně uvedla i
problematiku taktických cvičení, zaměřených na reakci vybraných zainteresovaných složek při útoku
aktivního střelce. Obdobně lze hodnotit část závěrečné práce, týkající se poskytování psychosociální pomoci
při mimořádné události tohoto typu. Pro svá doporučení využila výsledků nestandardizovaného
dotazníkového šetření.  Jistým problémem se však jeví skutečnost, že analýza i dotazníkové šetření jsou
věnovány pouze činnosti (resp. připravenosti) základních složek IZS, kdežto zadání i název závěrečné práce
hovoří o připravenosti složek IZS.       I proto cíle závěrečné práce byly splněny s rozdílnou kvalitou. Po
obsahové stránce závěrečná práce odpovídá požadavkům. V jejím zpracování však existuje řada
neobratných formulací, značné množství gramatických chyb,     i několik formálních nedostatků.  

Jméno a příjmení: prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc.
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