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Náročnost tématu práce
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Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce Michala Štěpanovského odpovídá zadání práce. BP má logickou strukturu a
v teoretické části autor prokázal, že je schopen na dostatečné úrovni pracovat s literárními
zdroji. Tyto vybral vhodně. V teoretické části autor definoval základní pojmy z oblasti rizika,
definoval útoky a konflikty a popisuje Policii ČR a právní normy a zákonné postupy
pořádkových jednotek Policie ČR. V praktické části autor si vybírá modelové situace
z policejních opatření a to Protiromskou demonstraci v Českých Budějovicích a Pořádkové
opatření v Ostravě, která podrobně popisuje. V sedmé kapitole pak autor popisuje nejčastější
rizika a podává návrhy na snížení rizik. Práce vykazuje velkou nerovnoměrnost mezi
teoretickou a praktickou částí, kdy je teoretická část daleko rozsáhlejší. Praktická část je velmi
popisná. Bakalářská práce splňuje standardy kladené na tento typ prací. Cíle práce byly splněny.
Práci doporučuji k obhajobě.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Jaké další metody analýzy rizik byste použil při zkoumání a hodnocení rizik konfliktů
a útoků na Pořádkové jednotky Policie ČR.
2. Analyzují se možná rizika před konáním různých demonstrací či dalších shromáždění
lidu? Jaká se používají metody a zda existují modely zásahů nebo průběhů takových
demonstrací?

Klasifikace oponenta bakalářské práce: D - uspokojivě

V Uherském Hradišti dne: 29. září 2017
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