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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Josef Rokos 
s názvem: Výcvik policistů územního odboru Kladno na mimořádnou událost – útok aktivního střelce

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) 17 

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) 

36 

5. Celkový počet bodů 92 

Návrh otázek k obhajobě

1. Považujete výcvik policistů na územním odboru Kladno na zásah proti aktivnímu střelci za
dostatečný?

2. Kde, vidíte hlavní slabiny současného stavu výcviku.

3. Navrhněte, alespoň jedno inovativní vylepšení výcviku proti útoku aktivního střelce.

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

Student Josef Rokos sepsal práci s názvem " Výcvik policistů územního odboru Kladno na mimořádnou
událost-útok aktivního střelce". Autor práce vychází krom obecného zájmu o bezpečnostní politiku z
vlastních zkušeností aktivního člena Policie. Zájem o problematiku byl podpořen i osobní účastí na nácviku
zásahu proti aktivnímu střelci. Bakalářská práce je standardně členěna na teoretickou a praktickou část. V
rámci teoretické části představuje student konkrétní teroristické útoky nebo útoky, které byly klasifikovány
jako akt aktivního střelce a to jak v USA, tak na půdě Evropy. Kvituji snahu o aktuálnost a rozbor zejména
aktuálních incidentů.  V rámci teoretické části, též Rokos nastínil teoretický přístup k dělení aktivních
střelců do dílčích skupin a věnoval se i možným aspektům, které motivují pachatele k realizaci tohoto typu
útoku. V obecné rovině též popsal stav známý jako amok a definoval pojem aktivní střelec. Součástí
teoretické části práce je popis vybrané katalogové typové činnosti a popis právního rámce dané
problematiky. Kladně hodnotím jasné členění textu a jeho přehlednost a čitelnost. V rámci teoretické části
student Rokos splnil zadání.
Praktická část je pak členěna standardně na metodiku hypotézy a samotný rozbor zkoumané problematiky.
Student Rokos zvolil jako pracovní metody SWOT analýzu, řízené strukturované rozhovory a analýzu
vlastního nestandardizovaného dotazníkového šetření.  Klíčem k praktické části je osobní vhled a znalost
problematiky výcviku policistů proti hrozbě aktivního střelce. Díky této znalosti sestavil student Rokos
přehledné dotazníkové šetření, které celkově vyplnilo 119 policistů. Toto číslo považuji za dostatečné
nicméně se jedná pouze o 60% dotazovaného personálu. Pokud by počet responcí byl větší, byly by výsledky
reprezentativnější.  Dotazníkové šetření je následně přehledně popsáno a rozebráno a to na stranách 34-47.
Další metodou je řízený rozhovor s metodiky výcviku a rozbor vybavení a postupů policie v případu
aktivního střelce. Celkově jsou výsledky práce promítnuty do vlastní SWOT analýzy, které shrnuje výsledky
bádání na stranách 56-57. Své závěry student přehledně shrnuje v diskuzi, která je přiměřeně obsáhlá.
Zadání praktické části hodnotím jako splněné. Práce představuje kvalitní autorský text, který nese
potenciál praktického využití a dalšího rozpracování. Doporučuji práci k úspěšné obhajobě.    
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