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Hodnocení práce: 

 

Diplomová práce Bc. Skývy na téma „Bezpečnostní vývoj České republiky“ řeší problematiku 

vývoje bezpečnostní situace se zaměřením na Českou republiku. Vzhledem k vývoji bezpečnostní 

situace v Evropě je tato problematika vysoce aktuální. Student pojal diplomovou práci komplexně a 

systémově.  

 

Práce je uspořádána a členěna v souladu se zadáním a cíli práce. Autor vycházel z doporučených 

zdrojů a v práci je poznat že využil a v souladu s normami vyznačil i další vhodnou literaturu a 

zákonná východiska.    
 

První teoretická část práce představuje popis a komparaci vybraných prognostických metod, které jsou 

využitelné při tvorbě bezpečnostních prognóz.  

 

V druhé praktické části práce se autor zaměřil na analýzu a srovnání dokumentů zabývajících se 

prognózou vývoje bezpečnostního prostředí se zaměřením na ČR zpracovaných různými institucemi a 

autory. 

 

Hlavním výstupem práce je návrh možných scénářů budoucího bezpečnostního vývoje České republiky 

 

Práce je po formální, pravopisné tak i stylistické stránce na dobré úrovni a splňuje úroveň kladenou na 

zpracování diplomových prací. Přestože práce obsahuje řadu faktografických údajů je práce čtivá. Práce 

je uspořádána systémově a členěna v souladu se zadáním.  

 

Práce působí jednotným dojmem s logickým uspořádáním, je vhodně doplněna o obrázky a tabulky, 

vše v souladu s normou ČSN ISO 690. 

 

V rámci obhajoby práce žádám odpovědět na tyto otázky: 

 

1. Charakterizujte hlavní změny a důvody v definování bezpečnostních hrozeb (podle 

Bezpečnostní strategie). 

 

2. Na straně 78 předkládáte celkem 8 otázek zaměřených na budoucnost. Vyberte dvě z nich a 

nastiňte možná řešení.  

 



 
 

 

 

Celkové hodnocení práce:       

Známku uvede oponent dle svého uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

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

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

A - výborně. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
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