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Armády České republiky při řešení krizových situací

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

25 

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

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) 

35 

5. Celkový počet bodů 83 

Návrh otázek k obhajobě

1. V rámci dokumentu „Koncepce ochrany obyvatelstva do r. 2020 s výhledem do roku 2030“
(MV-GŘ HZS ČR 2013) byl formulován úkol řešit zapojení AČR do systému ochrany obyvatelstva za
stavu ohrožení státu a válečného stavu. Můžete pojednat o možnostech, které MO a AČR v tomto
ohledu má, ve vztahu k věcným zdrojům potřebným k ochraně obyvatelstva? (např. věcné zdroje v
majetku MO, síly a prostředky AČR, které by bylo možno do systému zapojit).

2. Jakým způsobem probíhá spolupráce AČR a SSHR při výstavbě náhradních přemostění za
krizových stavů ?

3. Zástupce AČR je členem pracovních skupin, které vytváří/řídí SSHR za účelem přípravy na krizové
situace a jejich řešení (Stálá meziresortní pracovní skupina předsedy Správy pro tvorbu státních
hmotných rezerv, Odborná pracovní skupina ÚKŠ pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji).
Uveďte příklady role zástupce AČR v těchto skupinách.

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

Zadání bakalářské práce není jednoduché. Vytvořený systém hospodářských opatření pro krizové stavy,
který Správa státních hmotných rezerv celostátně koordinuje je zaměřen především na podporu
ozbrojených sil za stavu ohrožení státu a válečného stavu. Tato oblast je v bakalářské práci zmíněna jen
okrajově. Autor to zdůvodňuje tím, že značná část informací v této oblasti podléhá některému ze stupňů
utajení. Spolupráce AČR a SSHR při řešení nevojenských krizových situací obecně platnou legislativou není
řešena v takovém rozsahu, jak je tomu při podpoře za vojenských krizových situací.
Přesto se autor se zadaným tématem vypořádal se ctí a řada návrhů na zlepšení spolupráce, které
formuluje v závěru své práce je vhodným námětem pro rozšíření další spolupráce těchto dvou důležitých
subjektů bezpečnostního systému České republiky.
Bakalářskou práci doporučuji postoupit k obhajobě.     
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