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Téma bakalářské práce:  
 

Analýza rizik při výskytu „Aktivního střelce“ na střední škole 

 

Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce X      

2 Splnění cílů práce X      

3 Teoretická část práce  X     

4 Praktická část práce X      

5 Formální úprava práce  X     

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

 

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

Základním cílem bakalářské práce (BcP) bylo zpracovat pojednání o analýze rizik při výskytu 

„Aktivního střelce“ na střední škole.  

Na základě stanovených cílů si autor BcP zvolil odpovídající obsahovou strukturu a danou 

problematiku ve své práci rozpracoval v šesti kapitolách. Bakalářská práce se skládá 

z teoretické a praktické části. V teoretické části se autor zabýval všeobecným vysvětlením 

a popisem dané problematiky. V praktické části se autor zaměřil na analýzu rizik při výskytu 

„Aktivního střelce“, kterou aplikoval na Integrovanou střední školu v Hodoníně. 

Za pozitivní v této části považuji použití metody SWOT analýzy, jednoduché polo-

kvantitativní metody „PNH“, Ishiakowa diagramu a dotazníkového šetření. 

V závěru své práce specifikoval návrhy opatření na minimalizaci vstupu nepovolaných osob 

včetně jejich finančního vyčíslení. 
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Při zpracování BcP autor práce prokázal velmi dobré teoretické vědomosti, které aplikoval 

správným způsobem. 

Autor BcP přistupoval ke zpracování své BcP samostatně, velmi zodpovědně a iniciativně. 

S vedoucím práce pravidelně konzultoval. Připomínky ze strany vedoucího BcP se snažil 

respektovat, ne vždy se mu to podařilo realizovat. 

Formální úprava práce je na velmi dobré úrovni. Drobné nedostatky nesnižují kvalitu práce. 

Práce je vhodně doplněna  2 obrázky, 18 grafy, 12 tabulkami a 1 přílohou.  

Autor při zpracování použil vedle svých bohatých praktických zkušeností i 23 informačních 

zdrojů. Autor prokázal, že se dokáže orientovat v odborném textu.  

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Základní cíl i další úlohy 

vytyčené v zadání BcP splnil autor práce výborným způsobem.  

Práce není plagiát. 

 

 

 

 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  A – výborně 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 15.5.2015 

 

         

       …………………………………... 

       podpis vedoucího bakalářské práce 

 

 

 

 

 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


