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1.

Petr Vltavský
Právní aspekty jednotek požární ochrany v rámci
integrovaného záchranného systému
131 590 znaků (dle údajů autora, uvedených v práci)
11. prosince 2020

Aktuálnost (novost) tématu

Otázky fungování integrovaného záchranného systému jsou s ohledem na význam tohoto
systému pro vnitřní bezpečnost státu a na rizika spojená s výjimečnými situacemi velice aktuální.
Je proto záslužné, že se autor iniciativně ujal zpracování předmětného tématu.
2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody

Předmětné téma je relativně náročné na teoretické znalosti, protože vyžaduje obeznámení
s fungování integrovaného záchranného systemu. Autor se přitom sám iniciativně rozhodl, že
téma zpracuje nejenom z teoretického úhu pohladu, ale také vybrané osoby obešle s dotazníkem
a zjistí efektivitu a reálné problémy při aplikaci jednotlivých institutů. Výsledky tohoto výzkumu
jsou obsaženy v páté kapitole diplomové práce.
3.

Formální a systematické členění práce

Práce je stavěna logicky. Po formální stránce se autor v prvních čtyřech kapitolách věnuje
analýze platné právní úpravy a v navazující části páté výsledkům svého dotazníkového šetření.
Lze tedy konstatovat, že obě hlavní části práce na sebe vzájemně navazují a doplňují se.
4.

Vyjádření k práci

Autor si zvolil vlastní (negenerické) téma a současně k analýze předmětné problematiky
přistoupil originálním a tvůrčím způsobem. Lze ocenit, že práce má nejenom teoretickou rovinu,
v rámci které pojednává o postavení jednotek požární ochrany v rámci IZS, ale také
„výzkumnou“ rovinu (kapitola pátá), v rámci které na základě dotazníkového šetření zkoumal
jednotlivé aspekty celé problematiky.
Uvedený přístup (tzv. „Qualitative legal research“) není v tuzemských kvalifikačních pracích
příliš rozšířen a není ani předmětem cílené výuky. Lze přitom uvést, že na zahraničních
vysokých školách tomu bývá opačně. Způsob zpracovaní, který autor zvolil, je tedy zajimavým
přínosem do odborneho diskursu a zajisté může být inspirací i pro zpracování jiných témat
„zvláštní“ části správního práva.
5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce

Předložená diplomová práce si klade za cíl zejména
komplexně zhodnotit krizovou legislativu, která se
věnuje JPO a IZS, který dle názoru autora tvoří
zásadní složku státu při zajišťování (vnitřní)
bezpečnosti, a zároveň si klade za cíl otevřít
problematické otázky této legislativy, které mohou
být zpracovány v dalších odborných pracích.
Uvedené cíle byly dále adresovány jak
z teoretického úhlu pohledu, tak v praktické části.

Lze tedy konstatovat, že cíle práce byly splněny.
Samostatnost při zpracování Autor předloženou diplomovou práci zpracoval
tématu včetně zhodnocení zcela samostatně, o čemž svědčí i originální
práce z hlediska plagiátorství
„výzkumná“ část. Práce nevykazuje žádné znaky
plagiátorství.
Logická stavba práce
Stavba práce je logická a stojí na analýze jak
teoretických, tak posléze i aplikačních problémů.
Práce se zdroji (využití Autor pracuje s tuzemskými zdroji a řádně je cituje.
cizojazyčných zdrojů) včetně
citací
Hloubka provedené analýzy Autor přistoupil k analýze originálním způsobem
(ve vztahu k tématu)
cestou dotazníkového výzkumu ohledně vybraných
aspektů problematiky. Analyzování předmětné
problematiky lze tedy považovat za poctivé a
promyšlené.
Úprava práce (text, grafy, Úprava textu je bezvadná.
tabulky)
Jazyková a stylistická úroveň
Jazyková a stylistická úroveň práce zcela odpovídá
nárokům, kladeným na tento typ kvalifikační práce.
6.
Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Autor by se měl v rámci obhajoby práce vyjádřit k otázce, jaké trendy lze v předmětné
problematice očekávat v následujícím desetiletí.
Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň

Předloženou
k obhajobě.
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