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Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Formulace cíle práce a hypotézy X      

2 Práce s odbornou literaturou – teoretické zázemí   X    

3 Struktura práce a postup řešení  X     

4 Použité metody  X     

5 Práce s odborným jazykem  X     

6 Úroveň formálního zpracování práce   X    

7 Splnění cíle a potvrzení či vyvrácení hypotézy X      

8 Teoretický přínos práce a její praktické využití  X     

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

 

Celkové slovní hodnocení diplomové práce: 

Diplomová práce řeší problematiku analýzy úlohy a místa soukromých bezpečnostních 

společností v ochraně objektů a osob. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. 

Teoretická část obsahuje celkem tři kapitoly. První kapitola poměrně podrobně popisuje 

soukromé bezpečnostní společnosti. Zde vnímám jako nadbytečné u podkapitoly 1.3 uvádět 

„ostatní bezpečnostní složky“.  K soukromím bezpečnostním složkám doporučuji toto 

neuvádět, i když chápu motiv autora způsobený nejspíše spoluprací některých bezpečnostních 

složek se soukromími bezpečnostním společnostmi. Kapitolu druhou, zpracovánu samostatně 

formou kapitoly, vnímám jako nadbytečnou, zde existuje prostor pro začlenění do kapitoly 

třetí, popř. praktické části. Třetí kapitola teoretické části v krátkosti vymezuje cíle a metodiku 

diplomové práce. Zde autor uvádí jako cíl práce: „analýzu fungování soukromích 

bezpečnostních společností při ochraně fotbalového stadionu“ Praktická část obsahuje celkem 
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pět kapitol. Je logicky členěna a autor v ní postupně naplňuje definovaný cíl práce. 

V praktické části kladně hodnotím využití analytických metod, konkrétně metod PNH, FMEA 

a FTA. Pozitivně vnímám také navržená opatření v kapitole 7. A návrh projektu 

implementace opatření v kapitole 8. Zde však vnímám prostor pro rozvahu finanční 

nákladnosti a především schopností zaměstnanců soukromích bezpečnostních společností 

z pohledu navrhovaných požadavků. Autor by měl komparovat finanční ohodnocení 

výkonného pracovníka soukromé bezpečnostní společnosti při zajištění ochrany fotbalového 

stadionu s požadavky na něj kladenými.  

Práce s literárními zdroji je na průměrné úrovni. Autor uvádí celkem dvacet použitých zdrojů. 

Formální náležitosti práce jsou také spíše na průměrné úrovni. Jedná se např. o absenci 

přímých odkazu na použití tabulky a schémata, absence jejich popisu, pouze občasné použití 

zkratky SBS atd. Hodnocenou práci vnímám jako přínosnou, doporučuji k obhajobě a 

hodnotím stupněm B. 
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