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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Rudolf Kysela 
s názvem: Možná role obecní policie jako ostatní složky IZS při vybraných mimořádných událostech a
dalších souvisejících činnostech de lege ferenda

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) 20 

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

10 

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

35 

5. Celkový počet bodů 95 

Návrh otázek k obhajobě

1. Považujete z legislativního hlediska vymezení postavení a vztah obecní policie k základním
složkám IZS dle současné právní úpravy za vhodné?

2. Máte za to, že by bylo vhodné rozšířit katalog typových činností složek integrovaného záchranného
systému při společném zásahu o další druhy mimořádných událostí?

3. Považujete navrhované úpravy de lege ferenda za prosaditelné z hlediska legislativního procesu?

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

Cílem práce bylo popsat obsah a rozsah možných činností obecní policie, jako ostatní složky IZS nad
současný zákonný rámec při některých mimořádných událostech při společném zásahu IZS a analýza
případného zahrnutí obecní policie do postupů složek IZS při záchranných a likvidačních pracích vzhledem
ke druhu a charakteru mimořádné události potvrdit zvolenou hypotézu a výzkumné otázky.
Celkově lze shledat, že práce vytyčené cíle naplnila. Autor se v předmětné oblasti dobře orientuje, při práci
s různými zdroji a s využitím vlastních zkušeností jak z činnosti strážníka, tak z činnosti dobrovolného
hasiče, předvedl dobré analytické schopnosti, které se potvrdily jednak v návrzích de lege ferenda, a jednak
při vedení diskuse.
Práce je zpracována v souladu s požadavky na daný typ práce, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují.
Je přehledná a srozumitelná. Hodnotím ji pozitivně a považuji ji za zdařilou.
Ve věci přístupu autora ke zpracování práce lze konstatovat, že byl příkladný, pracoval samostatně,
kreativně a konzultace využíval s dostatečnou mírou.
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