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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Kateřina Varhulíková 
s názvem: Úloha Policie ČR při řešení krizových situací v důsledku teroristického útoku
 Kritéria hodnocení diplomové práce Počet bodů 

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

20 

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

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)* 

10 

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

30 

5. Celkový počet bodů 75 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jak Policie ČR v současné době řeší problematiku aktivních střelců (událost v Uherském Brodě)
aby co nejrychleji došlo k eliminaci útočníka? V této souvislosti, uveďte právní nebo metodický
předpis, který upravuje postupy a činnost Policie ČR v případě Vámi popisované události v Uherském
Brodě.

2. Uveďte interní akt řízení, který upravuje činnost zásahových jednotek Policie ČR s jejich přesným
vymezením v rámci struktury Policie ČR.

3. Znáte speciální policejní jednotky působící např. v Německu, Polsku a Slovensku?

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

Autorka diplomové práce si vybrala téma, které je z pohledu současného vývoje bezpečnostních sborů a
bezpečnostní situace na území České republiky velmi aktuální.
S ohledem na vybrané téma diplomové práce lze konstatovat, že stanovené cíle práce byly naplněny.
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 diplomové práce působí dojmem, že si je autorka
vědoma toho, že se jedná o velmi komplikované téma. Je zřejmé, že autorka vychází při zpracování
jednotlivých částí práce z reálných faktů, názorů a tento fakt je doplněn citacemi a v některých případech
dobrou prací s odbornými texty. Autorka v některých částech diplomové práce pracuje s neaktuálními
veřejnými zdroji, které interpretují chybné informace vůči Policii ČR.
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