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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Předkládaná práce se zaměřuje na teoretické uchopení krizových stavů v podmínkách
vězeňské služby ČR. Autor zpracovává v českém prostředí dosud nezpracované téma.
Originalita tématu však není autorovi důvodem k vytvoření pouze exploratorní rámec. Práci
člení na dvě samostatné práce. V teoretické části definuje základní termíny a vývoj vězeňské
služby ČR i její legislativní rámec. Na závěr teoretické části autor definuje přesně cíl práce a
metody získání dat. V této souvislosti by mohl být hlavní cíl práce spíše na úvodu BP nebo
v úvodu praktické části. Úvodem praktické části vyjmenovává autor metody, které pak
používá. V osmé kapitole charakterizuje vybraná bezpečnostní situace ve vězeňské službě ČR
i způsoby jejich řešení. V deváté kapitole pak provádí SWOT analýzu vybraných
nejzávažnějších mimořádných událostí. Výsledky svého zkoumání pak formuluje v desáté
kapitole a navrhuje zde i opatření, která jsou reálná. Styl práce je odborný a dobře čtivý.
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Přes uvedené připomínky mají závěry BP praktickou hodnotu – včasné určení krizové situace
umožňuje předvídat další průběh a cíle zásahu. Umožňuje i efektivně a za použití adekvátních
prostředků zasáhnout. Celkově jde o pečlivě zpracovanou BP, prokazující odborné schopnosti
bakalanta a orientaci v problematice vězeňství.
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1.

Jak výrazně by Vaše návrhy zatížily státní rozpočet?

Klasifikace oponenta bakalářské práce: A – výborně

V Uherském Hradišti dne 26. května 2014
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