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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Filip Lásko 
s názvem: Analýza připravenosti příslušníků Policie České republiky v oblasti služební přípravy

Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

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

26 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 14 

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

8 

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

25 

5. Celkový počet bodů 73 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. 

2. 

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování diplomové 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  

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



Komentář

Předložená diplomová práce se zabývá analýzou připravenosti příslušníků Policie České republiky v oblasti
služební přípravy. Student o tuto problematiku projevuje dlouhodobý zájem, což se projevilo v přístupu
studenta k řešení jednotlivých úkolů. Oceňuji zejména pracovní nasazení studenta v rámci získávání
podkladů pro zpracování praktické části práce, kdy student navštěvoval odborné cvičení příslušníků Policie
ČR ve vybraných regionech a následně prováděl strukturované rozhovory s instruktory.
Při vypracovávání  teoretické části práce student vycházel z dostupné odborné literatury. Zpracování
výsledků získaných pomocí anonymního dotazníkového šetření je na standardní úrovni.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 73 body - stupeň hodnocení C         

Jméno a příjmení: PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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