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P O S U D E K  D I P L O M O V É  P R Á C E  

 

KOMPARACE VYSOKOŠKOLSKÉHO BEZPEČNOSTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI STÁTŮ V4  

 

 

Úplnost vypracování, aktuálnost a obtížnost řešeného úkolu 

Cílem diplomové práce p. Bc. Ondřeje Kempného „Komparace vysokoškolského bezpečnostního 

vzdělávání v rámci státu V4“ bylo zpracovat literární rešerši k oblasti vysokoškolského studia v oblasti 

bezpečnosti. Velmi důležitá část práce se zabývá srovnáním vysokoškolského vzdělávání v oblasti 

bezpečnosti ve V4. Na základě zpracování problematiky byly zhodnoceny možnosti v oblasti mobility 

studentů studijního oboru BTSM v rámci V4  a vypracovány návrhy na možnou spolupráci studentů 

oboru BTSM v mezinárodním měřítku, v rámci V4.  

Zpracovaná problematika je velmi aktuální, její mezinárodní prostor je zřejmý z globálního 

propojení států, organizací či ekonomik. Zajištění bezpečnosti v době informační a znalostní společnosti 

ztrácí svůj lokální charakter a mizí časové a prostorové bariéry. Státy se integrují do mezinárodních 

organizací, sjednocují své národní normy. Instituce hledají další možnosti spolupráce. Práce je 

z hlediska řešené problematiky velmi aktuální a z tohoto důvodu hodnotím předloženou práci jako velmi 

zdařilou a aktuální.   

Metodika diplomové práce 

Diplomová práce je členěna logicky rozdělena do 4 částí, které na sebe logicky navazují. První část 

práce analyticky popisuje možnosti vysokoškolského vzdělávání v rámci jednotlivých států V4 v oblasti 

bezpečnostního vzdělávání. Na základě takto získaných poznatků o vysokých školách provedl              

Bc. Kempný ve druhé části práce srovnání bezpečnostního vzdělávání jednotlivých států Zvolená 

kriteria pro provedení komparace považuji za adekvátní. Svá zjištění v závěru správně vyhodnotil. 

V navazující 3. části se autor zaměřil na zhodnocení mobility studentů studijního oboru BTSM v rámci 

V4. A následně své návrhy konkretizoval ve čtvrté části práce. 

Způsob a pojetí řešeného úkolu 

V diplomové práci postupoval autor systematicky. Analytickým přístupem nejprve popsal, vyhodnotil a 

porovnal získané informace. Jako účinný nástroj mezinárodní spolupráce lze považovat možnost 

vysokoškolského studia na jiné vysoké škole a v jiné zemi. V závěrečné části soustředil své získané 

poznatky o problematice a na základě zpracovaných výsledků se pokusil autor navrhnout možnosti 

spolupráce studentů studijního oboru BTSM se zahraničními vysokými školami.  

 



Úroveň zpracování tématu, přínos práce 

Téma diplomové práce je zpracováno velmi přehledně, členění kapitol a podkapitol se vyznačuje 

logickou návazností. Správně jsou uvedeny dílčí zhodnocení, ze kterých je jasný význam jednotlivých 

oblastí. Přínos předložené práce spočívá ve zpracování literární rešerše na zadané téma, problematika 

vysokoškolského studia je kvalitně analyticky vyhodnocena, srovnání jednotlivých škol je provedeno 

velmi pečlivě. V otázce mobility studentů a pro potřeby studentů studijního oboru BTSM může být tato 

práce podkladovým materiálem při jejich rozhodování při zapojení se do programu Erasmus.  

Formální náležitosti práce 

Po formální stránce je závěrečná práce napsaná na velmi dobré úrovni. Předložené závěrečné práci nelze 

vytknout vážnější formální nedostatky. 

Dotazy k obhajobě 

1. V práci používáte pojem informační bezpečnost. Co rozumíte pod tímto pojmem?  

2. Při provádění komparace jste si zvolil kriteria, proč jste mezi ně nezařadil možnost studia v cizím 

jazyce např. v anglickém jazyce? Které z Vámi uvedených vysokých škol nabízí studium 

v angličtině? 

Závěr 

Předložená diplomová práce pana Bc. Ondřeje Kempného „Komparace vysokoškolského bezpečnostního 

vzdělávání v rámci státu V4“ odpovídá zadání a splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Student 

prokázal jak analytické schopnosti při tvorbě literární rešerše, tak i schopnosti tvůrčí inženýrské práce 

při návrhu řešení, a proto jeho diplomovou práci „Komparace vysokoškolského bezpečnostního 

vzdělávání v rámci státu V4“  

doporučuji 

k obhajobě. 

Návrh na klasifikaci diplomové práce     A – výborně –  
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Ing. Oldřich Luňáček 

Katedra komunikačních a informačních systémů 
Fakulta vojenských technologií 
Univerzita obrany 
Kounicova 65 
66210 Brno  

 

V Praze  dne 7.června 2010  

Stupeň 

klasifikace 

A   výborně B   velmi dobře C   dobře D   uspokojivě 

 E   dostatečně F   nedostatečně   

 


