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Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Předložená bakalářská práce se zabývá specifickým problémem. Autor velmi podrobně
analyzuje donucovací prostředky policie a dalších bezpečnostních složek a to včetně použití
jejich dopadu a léčení poranění. Předložená práce neodpovídá požadavkům na bakalářskou
práci, v množství stran ji vysoce překračuje (96 stran + přílohy, celkem 110 očíslovaných).
Například obsah práce je na 5 stranách. Je zbytečné uvádět co je trestný čin a práva a
povinnosti police a totéž u městské a dalších složek policie. Autor mohl tuto část výrazně
zeštíhlit a bylo by to k prospěchu věci. Cíl práce vymezuje v úvodu a analýzu rizik realizuje
ve vymezených oblastech velmi podrobně.
V praktické části se zaměřuje na identifikaci rizik , vymezuje vhodně metody i metody
analýzy rizik, využité v předložené práci.Dále podrobně rozebírá, popisuje použití
donucovacích prostředků policie.. Vhodně volí a prezentuje výsledky analýzy pomocí
metody PNH
V práci se nevyskytují výrazné chyby ( (str. 20, 30…). Také stylizace je na velmi dobré
úrovni.
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Obrázky jsou vhodné, poskytují doplňující informace.
Otázky k obhajobě bakalářské práce:
Jak můžete či si představujete využití výsledků a doporučení Vaší práce v práci policie?
Domníváte se, že metodika, kterou jste ve své práci prezentoval, by byla použitelná pro širší
využití?

Klasifikace oponenta bakalářské práce: B - velmi dobře

V Uherském Hradišti dne 30. 9. 2014
…………………………………...
podpis oponenta bakalářské práce
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