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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Libuše Rabiňáková 
s názvem: Úkoly letecké služby Policie České republiky v rámci ochrany obyvatelstva

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

28 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 18 

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

8 

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

31 

5. Celkový počet bodů 85 

Návrh otázek k obhajobě

1. Popište, jak probíhá spolupráce LS PČR s ostatními složkami IZS.

2. Vysvětlete, pro jaké úkoly se využívá vrtulník EC 135 a pro jaké vrtulník Bell 412.

3. Jaké má LS PČR doletové časy na území ČR?

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

Hodnocená BP Libuše Rabiňákové na téma „Úkoly Letecké služby Policie České republiky v rámci ochrany
obyvatelstva“ má požadovaný rozsah a požadovanou strukturu. Práce má vyhovující pravopisnou a
stylistickou úroveň a odpovídá odbornému textu. Autorka použila dostatečné množství informačních zdrojů,
které řádně ocitovala. Podařilo se jí také navázat kontakt s vedením LS PČR, díky čemuž získala řadu běžně
nedostupných podkladů a dostala se do běžně nepřístupných prostorů využívaných LS PČR. Mohla tak
bezprostředně pozorovat činnost této policejní služby a vyslechnout si názory jejích zaměstnanců a
příslušníků.

Za své cíle si autorka stanovila popsat úkoly LS PČR v rámci ochrany obyvatelstva, popsat její techniku,
zanalyzovat vývoj četnosti jejích zásahů za několik posledních let a porovnat ji s obdobnými službami v
Německu a na Slovensku. Na základě rozhovorů s příslušníky  LS PČR, svého pozorování a informací z
odborné literatury pak naplánovala vytvořit SWOT analýzu a navrhnout opatření ke zlepšení fungování LS
PČR. Stanovené cíle se jí podařily dostatečně splnit.

V teoretické části práce popsala nejprve historii LS PČR, její začlenění v rámci policie a také její techniku.
Dále pak na základě odborné literatury, legislativy a smluv o spolupráci popsala činnosti LS PČR pro další
složky IZS.

V praktické části práce se zabývala nejprve analýzou nasazení vrtulníků LS PČR za roky 2014 – 2017. Dále
na základě zveřejněných informací porovnala LS PČR s obdobnými službami v Německu a na Slovensku. S
pracovníky LS PČR pak udělala rozhovory týkající se fungování tohoto útvaru. Na základě předchozích
výzkumů vytvořila SWOT analýzu a pokusila se navrhnout opatření ke zlepšení fungování LS PČR. SWOT
analýza splňuje pravidla pro ní stanovená.

Navržená opatření spočívají jednak v rekonstrukci hangáru D, k čemuž by se pokusila využít dotací EU, a
jednak v náboru nedostatkového personálu, zejména pilotů. Nábor pilotů by podpořila tím, že by alespoň
částečně proplácela pilotní licence, které si v současnosti musí piloti u PČR proplácet sami. Svým
výzkumem tak autorka odhalila problémy, s kterými se LS PČR potýká, a které je třeba řešit. O těchto
problémech však vedení LS PČR a celé PČR ví. Pro přesvědčení odpovědných vedoucích k přijetí
navržených opatření by byla ale třeba vypracovat zřejmě detailnější analýza.  

Autorka pracovala samostatně, práci průběžně zasílala vedoucímu ke kontrole a konzultovala postup.

Práci navrhuji hodnotit známkou B.
       

Jméno a příjmení: Ing. Břetislav Čupr
Organizace: Policie ČR
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