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Posudek vedoucího bakalářské práce 

Student:  Václav NOVOTNÝ 

Číslo studenta:  E18843 

Název bakalářské práce:  Model zapojení místní samosprávy, podnikatelských subjektů a občanů pro jejich 

účasti v IZS pro krizové situace 

Cíl práce: Vypracování případové studie, kde bude navržen systém ochrany života, zdraví a 

majetku osob na úrovni místních samospráv obcí. 

Vedoucí práce: Mgr. Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D. 

Studijní program: B6208 Ekonomika a management 

Akademický rok: 2020/2021 

Náročnost tématu 

 
výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

nelze 

hodnotit 

Teoretické znalosti ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vstupní údaje a jejich zpracování ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Použité metody ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Kritéria hodnocení práce 

 
výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

nelze 

hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Původnost zapracování tématu ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Adekvátnost použitých metod ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Logická stavba práce a rozsah ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Práce s českou a zahraniční 

literaturou včetně citací 
☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Formální úprava práce 

(text, grafy, tabulky) 
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Jazyková úroveň 

(styl, gramatika, terminologie) 
☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Využitelnost výsledků práce 

 vysoká střední nízká nelze hodnotit 

Pro teorii ☐ ☐ ☐ ☒ 

Pro praxi ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Ostatní připomínky k práci 

Student se v práci zabývá tématem inovace bezpečnostní politiky českých obcí. Předmětem jeho návrhu 

je vlastně zvýšení soběstačnosti obce v oblasti ochrany obyvatelstva, kterou jinak řeší krajská ředitelství 

Hasičského záchranného sboru ČR. V souladu s logikou čl. 3 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se obce do tohoto procesu „nuceně“ zapojují. Zde se naopak 

předpokládá aktivní zapojení samosprávy a vytvoření určitého „nadstandardu“ ve věcech ochrany obyvatelstva, 

když stát v určitých aspektech selhává, jak je v práci doloženo.  

Je však otázkou, na co by se měly obce připravovat v logice ústavního pořádku ČR? Je proto logické, že 

„…obce nepočítají s hrozbami, které v aréně střední a východní Evropy mohou nastat“ (s. 41). Proto také 

zapojení armády (s. 46-47) do finanční a materiální podpory obcí nedává velký smysl. V logice rozpočtového 

určení daní je navíc jedno, jestli se prostředky pořídí na úrovni územně samosprávného celku, nebo centrální 

vládou. Klíčovou otázkou je, komu daná politika systémově patří – samosprávě, nebo státu? Takto je také 

otázkou, které z ministerstev by chtělo převzít patronát nad zřízením civilních gard samospráv?  

Je třeba vyzdvihnout, že student při zpracování práce spolupracoval se starostou obce Nechanice a že 

bakalářské práce má své praktické uplatnění při formulaci veřejné politiky v rámci konkrétní municipality. 

Naopak studentovi je třeba vytknout práci s literaturou a jazykovou stránku předloženého textu. Je 

skutečně záhadou, proč není seznam literatury seřazen abecedně a stejné typy zdrojů jsou jinak typograficky 

provedeny. Na některých místech textu jsou použité výrazy zbytečně emotivní (text není promyšlen – student 

píše, jak mluví), např. s. 41 „Závěr je jasný, obce nepočítají s hrozbami, které v aréně střední a východní Evropy 

mohou nastat.“ Občas se vyskytují gramatické chyby, např. s. 41 „…nad historií Českého státu“. 

Vyjádření k výstupům ze systému Theses 

Systém Theses stanovil nejvyšší míru podobnosti 0 %. Jestliže byla systémem stanovena shoda s nějakými 

dokumenty, jednalo se zpravidla o shodu s doslovnými citace právních předpisů, jejich názvů apod. 

Otázky a náměty k obhajobě 

V práci se vlastně navrhuje, aby samosprávy nespoléhaly na to, že stát dostojí své povinnosti stanovené čl. 1 

ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, tedy aby se sami 

vybavovaly potřebným vybavením, získávaly a cvičili dobrovolníky. Tomu odpovídá kalkulace zvětšit současné 

schopnosti obce Nechanice cca 5,5krát. Součástí tohoto návrhu však není žádný rozpočet. V obhajobě práce 

proto požaduji zodpovědět, jaké jsou současné výdaje na bezpečnost (5. skupina odvětvového třídění výdajů 

veřejných rozpočtů) obce Nechanice a s jak velkými náklady by bylo třeba počítat, kdyby se navrhovaný plán 

uskutečnil, a jakým způsobem by měl být plán financován. 

Závěrečné hodnocení 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Tuto bakalářskou práci navrhuji hodnotit známkou: C 

 

V Pardubicích 14.5.2021 

Podpis  ..................................................................  


