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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:
1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená bakalářská práce se zabývá zhodnocením dostatečnosti zbraňového, technického
a materiálového vybavení aktivních záloh.
Tato práce svým obsahem odpovídá pouze částečně uvedenému zadání. Autorka se jen
okrajově zabývá riziky, kterými jsou vojáci z aktivních záloh vystaveni při jejich výcviku. Ve
své práci spíše řeší rizika, které jsou spojená s nedostatečným vybavením pro tuto činnost.
2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Bakalářská práce je členěna do logicky na sebe navazujících kapitol. Text je doplněn i řadou
obrázků, grafů a tabulek, které zvyšují názornost textových částí.
3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce nenaplňuje zcela svým obsahem stanovené zadání. Práce postrádá analýzu
rizik, vůči kterým mohou být vojáci zařazeni do AZ vystaveni. Autorka se ve své práci
zaměřila pouze na výzbroj a výstroj příslušníků AZ, které jsou pro tento výcvik nutné.
Oponent práci doporučuje k obhajobě.
4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Nejsou.
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Práce nové poznatky nepřináší. Autorka vycházela ze současných trendů a snažila se o návrh
optimálního inovativního vybavení vojáků pro jejich výcvik.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Autorka se v zadané problematice orientovala dobře, o čemž svědčí dostatečný rozsah vhodně
zvolené odborné literatury. K výběru a využití studijních pramenů nemá oponent žádných
připomínek.
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
K formálnímu zpracování a k jazykové úpravě nejsou podstatné připomínky.
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Práce může tvořit reálný základní kámen při orientaci v této oblasti a pro další rozpracování
podobného inovativního návrhu na doplnění výstroje a výzbroje AZ.
9. Připomínky a otázky k obhajobě.
 Cílem bakalářské práce mělo být také analyzovat rizika, vůči kterým mohou být
vystaveni vojáci zařazeni do AZ. Jelikož toto v práci řešíte jen okrajově, tak uveďte,
jakým rizikům jsou vojáci AZ vystaveni?
 Popište a zdůvodněte současné trendy bezpečnostních rizik při řešení možných
vojenských konfliktů z pohledu vojáků zařazených v AZ?
 Dle charakteristiky bakalářské práce, jste měla vytipovat kritická místa při
provádění praktického výcviku AZ, uveďte proto tato kritická místa.
10. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
Práci hodnotím: – velmi dobře
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Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.

