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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Markéta Tvrzová 
s názvem: Tvorba a evidence záloh AČR
 Kritéria hodnocení diplomové práce P o č e t

bodů 

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

22 

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)* 

6 

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

28 

5. Celkový počet bodů 71 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1.  Navrhněte efektivní legislativní, ekonomická a organizační opatření pro navýšení počtu
armádních záloh.

2. Pojednejte o pozitivních zahraničních zkušenostech s tvorbou a udržováním armádních záloh.

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

Autorka v teoretické části diplomové práce věcně správně popisuje historickou genezi vytváření armádních
organizací a armádních záloh. V tomto popisu však mohla připojit i hodnotící poznámky o účinnosti a
smyslu jednotlivých organizačních opatření.
Cíle a použité metody práce jsou přínosné a směřují k analýze stanovené problematiky. Hypotézy dle mého
soudu nemají plnou vazbu na problematiku tvorby záloh („Předpokládáme, že lidé mohou řešit svoje
existenční důvody vstupem do služebního poměru a pod jeho vlivem vstoupí do aktivních záloh“). Použité
metody zkoumání jsou možné a přiměřené tématu práce.
Autorka pro naplnění cílů práce rozpracovala poměrně rozsáhlý dotazník s celkem  244 respondenty, který
vcelku pečlivě analyzovala a komparovala s jinými poznatky. Dále byla vhodně použita  SWOT analýza na
posouzení současné úrovně záloh AČR. Ve SWOT analýze postrádám pouze zhodnocení ekonomické stránky
tvorby a udržování záloh. V  práci autorka příliš neřeší problematiku evidence záloh, která je také jednou z
témat práce. Problémem vytváření profesionální armády může být i nestálost a nezávaznost armádních
reforem.
Celkově autorka ve své práci správně označila kritická místa náborové politiky a stanovila věcně správná
opatření k řešení těchto nedostatků. Nedostatkem je poměr rozsahu teoretické a praktické částí diplomové
práce, který je výrazně v neprospěch praktické části.
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