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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:  Martin Pavlát
s názvem: Příprava a výcvik pořádkových jednotek Policie České republiky na mimořádné události
Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:
1.

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

29

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)

9

4.

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

35

5.

Celkový počet bodů

91

Návrh otázek k obhajobě
1. Jak jsou dle Vašeho názoru připraveny pořádkové jednotky Policie České republiky k řešení
mimořádných událostí různého charakteru?
2.
3.
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

Bakalářská práce svým zaměřením, odbornou úrovní a vhodnou strukturací
jednotlivých kapitol a podkapitol splňuje kritéria pro psaní závěrečných prací. Autor při vypracování
bakalářské práce mimo jiné vycházel z vlastních dlouholetých zkušeností z práce u Policie České republiky
a tato skutečnost se odrazila i na výsledné podobě práce.
Práce je přehledně strukturována, autor čerpal z relevantních zdrojů a podařilo se mu přehledně objasnit
oblast výcviku a profesní přípravy pořádkových jednotek Policie České republiky.
Diskuse a závěr práce odpovídají na problematiku vymezenou v úvodu, autor shrnuje získané poznatky a
uvádí konkrétní výsledky jím prováděného kvantitativního výzkumu a následně provádí komparaci
dosažených výsledků s výsledky jiných autorů.
Závěrem lze konstatovat, že předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 91 body, což
odpovídá hodnocení A.
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