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Téma bakalářské práce:

Zhodnocení rizik konfliktů a útoků na pořádkové
jednotky Policie ČR
Stupeň hodnocení podle ECTS

Kritéria hodnocení:
A
1

Náročnost tématu práce

X

2

Splnění cílů práce

X

3

Teoretická část práce

X

4

Praktická část práce

X

5

Formální úprava práce

B

C

D

E

F

X

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

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Student velmi správně systémově vyjádřil a zpracoval v této práci náročné téma a zejména se
zabýval zhodnocením rizik konfliktů a útoků při policejních opatřeních tak, aby vyjádřil
možnost snížení rizik a tím vymezil možné útoky na pořádkové jednotky. Správně vycházel
z materiálů zabývajících se některými teoretickými východisky nutnými pro tuto práci.
V praktické části vyjádřil velmi správně možnosti a důležité úkoly pořádkové jednotky
Policie ČR a na nich ukazuje vybrané procesy, které byly identifikovány a s jakými postupy
tyto situace byly řešeny a také samozřejmě hodnoceny. Kvalitně, na základě praxe, uvádí
zhodnocení možných a také předvídatelných rizik, které mohou být při policejních opatřeních
v konfliktech řešeny. Správně navázal v praktické části na vybrané teoretické přístupy
v těchto oblastech rizik a na základě toho logicky uspořádal práci tak, aby vyjádřila
praktickou potřebu řešit tento náročný problém.
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Cíl práce byl naplněn a je zvýrazněn potřebami praxe a zkušenostmi Policie ČR a na základě
toho hodnotím práci v uvedené tabulce.
Práce prošla kontrolou v systému Theses.cz – není plagiát.
Otázky k obhajobě bakalářské práce:
Jak přispívá tato práce v současné praxi a jak bude dále využita?

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: A - výborně
V Uherském Hradišti dne 2. října 2017.

…………….………………..……...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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