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Téma bakalářské práce: Bezpečnostní hrozby 21. století v podmínkách ČR. 
 
 

Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce  X     

2 Splnění cílů práce    X   

3 Teoretická část práce  X     

4 Praktická část práce   X    

5 Formální úprava práce    X   

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

 

 
Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 
Předložená bakalářská práce je zpracována na aktuální téma. Cíl práce není formulován 
jednoznačně a výstižně s ohledem na zadání bakalářské práce. Pro zpracování tématu nejsou 
navrženy žádné metody. Struktura práce převážně vytváří předpoklad pro splnění zadání 
práce. Zadání práce je dodrženo. V práci je zpracována velmi dobře rešerše odborné 
literatury. Je uvedeno porovnání bezpečnostních hrozeb podle různých bezpečnostních 
dokumentů, státních organizací České republiky včetně bezpečnostní strategie Evropské unie 
a odborné literatury. V praktické části se autor zabývá jednou z možných bezpečnostních 
hrozeb a to případy tzv. "šílené střelby". Analyzuje danou problematiku od cílových skupin až 
po příčinu daného činu. Formuluje návrhy na řešení případu „šílené střelby“. S využitím 
SWOT analýzy hledá nejvhodnější řešení. Zadání práce bylo splněno.  Použité zdroje           
pro zpracování práce jsou aktuální i s využitím zahraniční literatury. Norma ISO 690-3 není 
dodržena, například nesprávně uvedený zdroj [2], [8], [9], [10], [21] a další, nesprávné 
umístění popisu tabulek, například tabulka 1-6 a další, citace postrádají uvedení  strany 
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u zdroje. Formální úprava práce  je pouze na uspokojivé úrovni a snižuje úroveň práce. Také 
se vyskytují předložky na koncích řádků, chybějící text mezi nadpisy 2 a 2.1, 5 a 5.1. 
V seznamu obrázků a v seznamu tabulek neodpovídá číslování jejich umístění v textu. Práce 
je původní a není plagiátem. 
 
 
 
 
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
1. V čem se nejvýrazněji liší bezpečnostní hrozby dle Strategie České republiky z roku 2003, 
2011 a 2015?  
2. Jaká obecnější preventivní opatření by bylo možné realizovat ke snížení bezpečnostního 
hrozby „šílené střelby?  
3. Jaké další metody by bylo možné využít pro analýzu hrozeb? 
4. Šlo podle Vás předejít střelbě v Uherském Brodě? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasifikace oponenta bakalářské práce:  C - dobře 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Uherském Hradišti dne 1. června 2015 
 
         
       …………………………………... 
       podpis oponenta bakalářské práce 
 
 
 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


