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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Fröhlich Jméno: Gerhard Osobní číslo: 469779
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací

Název práce: Analýza schopností AČR k poskytnutí pomoci při krizových situacích nevojenského
charakteru doma a v zahraničí

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

23

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 16

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

7

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

32

5. Celkový počet bodů 78

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Definujte a zdůvodněte oblasti, ve kterých by se měla v budoucnu prioritně angažovat AČR v oblasti domácího
civilního krizového řízení.

2. 

3. 
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IV. 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 podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Cíle této bakalářské práce jsou přínosné a směřují k analýze stanovené problematiky. Použité metody zkoumání jsou
možné a přiměřené tématu práce.
Autor v teoretické části bakalářské práce s dílčími nejasnostmi popisuje historickou genezi vytváření armádních
záchranných organizací a systém poskytování pomoci jejich cestou. V tomto popisu však mohl připojit i hodnotící
poznámky o účinnosti a smyslu jednotlivých organizačních změn.
Praktická část je popisná, popisuje historii nasazení AČR v civilních krizových operacích. Autor pro naplnění cílů
práce rozpracoval přehled domácích a zahraničních nasazení AČR, který vcelku dobře analyzoval a komparoval s
jinými poznatky, např. s nasazeními HZS ČR. Problémem existence a působení vojenských záchranných jednotek
může být i nestálost a nezávaznost armádních reforem.
Celkově autor ve své práci správně označil kritická místa rozvoje civilně-vojenské spolupráce v oblasti krizového
řízení  a  stanovil  věcně  správná  opatření  k  řešení  těchto  slabých  míst.  Kladně  je  možné  hodnotit  analytické
zpracování dat o nasazení AČR a jejich komparace v letech a vzhledem k nasazení HZS ČR. V dalším autor poměrně
přesně specifikuje oblasti, ve kterých by se měla AČR prioritně angažovat.
Diskuse je vedena analytickým způsobem s řadou závěrů a doporučení.
Na škodu práci je jazyková úprava a také gramatické chyby. U některých událostí nejsou uvedeny roky, kdy nastaly.
Ve prospěch autora je nutné říci, že bylo poměrně složité a zdlouhavé získat potřebná data pro komparaci nasazení
AČR.
V závěru jsou uvedená správná a možná doporučení pro zvýšení efektivity nasazení AČR v domácích krizových
operacích. Cíle práci byly naplněny dobrým zpúsobem.

Jméno a příjmení: Ing. Jiří Halaška, Ph.D.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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