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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 práce pojednává o problematice ochrany osob a majetku při sportovních utkání. 

Autor si klade za cíl: „realizace analýzy rizik souvisejících s činností pracovníku SBS při 

zajišťování ochrany osob a majetku při sportovním utkání, navrhnout opatření k jejich 

minimalizaci a následně zpracovat návrh na zvýšení ochrany osob a majetku při sportovním 

utkání. Autor v teoretické části pojednává ve třech kapitolách o bezpečnosti při sportovních 

utkání, charakteristice fotbalového chuligánství a cílech a metodách práce. Zde vnímám 

prostor pro zapracování teoretických poznatků z problematiky fyzické ochrany a 

bezpečnostních systémů. Praktická část práce obsahuje pět kapitol, které postupně popisují 

vybavení pracovníků SBS, definují riziková utkání, analyzují rizika činnosti pracovníků SBS, 

realizují návrh na zvýšení bezpečnosti osob a majetku na stadionu Letná ve Zlíně a navrhují 

další opatření ke zvýšení bezpečnosti. Autor v teoretické části respektuje zadání práce a 

hovoří o sportovním utkání. V praktické části bez jasného vymezení při stanovení cíle 

zpracovává problematiku fotbalového utkání a konkrétní lokality. Zde vnímám prostor pro  
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jasné vymezení v kapitole cíle práce. Navržená opatření nejsou podloženy jakýmkoliv 

projektem, kalkulací a technickým odůvodněním. Zde doporučuji autorovi, rozvinou své 

znalosti v oblasti projektování bezpečnostních systémů. Závěrem konstatuji, že autor si zvolil 

poměrně náročné téma a tak i přes tyto výhrady autorovu práci doporučuji k obhajobě a 

hodnotím stupněm C. 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

 

 

1. Jak jste postupoval při realizaci našich doporučení (např. návrh umístění 

kamer – kapitola 7)? 

2. Specifikujte požadované technické parametry vámi navrhovaných 

technických prvků! 

3. Jak vnímáte možnost realizace bezpečnostních kontrol a prohlídek při 

vstupu na fotbalové utkání? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace oponenta bakalářské práce:  ………C  - dobře............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne…………… 

 

         

       …………………………………... 

       podpis oponenta bakalářské práce 

 

 

 

 

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

 


