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Kritéria hodnocení práce
Adekvátnost/současnost tématu
Kvalita formulace výzkumného cíle/problému
Adekvátnost použitých metod
Splnění cílů práce
Přínos závěrů práce pro obor
Práce s odbornou literaturou
Interpretace získaných výsledků
Formální a stylistická úroveň
Vedoucí práce: Hodnocení úrovně spolupráce

☐ školitelský posudek
☒ oponentský posudek
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☒ Práce je teoretickou literární rešerší
☐ Práce obsahuje vlastní empirické výsledky

Slovní hodnocení:
Téma práce (předmět rešerše, cíle empirického výzkumu)
Cílem bakalářské práce mělo být řešení a popis zásahů záchranářů na zamrzlých vodních
hladinách a specifické rozebrání práce na ledu, včetně možných rizik a nebezpečí hrozící
při výkonu. Praktická část práce značně převyšuje nad teoretickou částí bakalářské práce.
Struktura (členění práce)
Práce je členěna na úvod, teoretická část a převažující praktická část.
Celkový rozsah práce je 51 stran. V teoretických východiscích je pojednáno o
integrovaném záchranném systému (10 stránek) a v praktické části je využito 29 stránek .
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Vesměs byly uvedené zdroje správně citovány. Ovšem v některých případech autor ale
uvedl již zastaralá schémata, což snižuje důvěryhodnost uvedených informací.
Adekvátnost použitých metod (soubor, nástroje, sběr a zpracování dat):
Při psaní autor využíval 2 literární zdroje, 21 internetových zdrojů, uvedl 25 obrázků a 1
tabulku.
Shoda o podobnosti s jinými publikacemi je nevýznamná.
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafická úprava, jazyková úroveň)
Formální úroveň bakalářské práce je na přijatelné úrovni. Celkovou úroveň zvyšuje
zejména zveřejnění fotografií v barevné mutaci.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení
Autor vytyčené cíle splnil a práce je hodna provedení její obhajoby.

Otázky a připomínky k obhajobě:
1. Pojednejte o organizačné struktuře Policie ČR a uveďte, které její součásti mohou
být začleněny do záchranných prací na ledu.
2. Vyjmenujte ostatní složky integrovaného záchranného systému.
Práce je doporučena k obhajobě

Hodnotitel práce:
Ing. et Mgr. Josef Vilášek

V Praze dne 19. srpna 2021

Podpis:

