
 2/2 

 

vedoucího bakalářské práce            

      

         Příloha k protokolu o SZK č….. ze dne………    

 

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

FAKULTA LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 
 

 

 
HODNOCENÍ VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
Jméno a příjmení studenta:  Jakub MYLER 

Vedoucí bakalářské práce:       doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD. 

Akademický rok: 2017 – 2018 

 

Téma bakalářské práce:  
 

Ochrana osob a majetku při sportovním utkání 

 

 

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: 

V bakalářské práci (dále jen „BcP“) je řešena minimalizace rizik ohrožení osob a majetku 

při sportovním utkání.  

Bakalářská práce je zpracována v rozsahu osmi kapitol a je rozdělena do dvou částí. 

Teoretická část pojednává o bezpečnosti při sportovním utkání a obecné charakteristice 

fotbalového chuligánství. Praktická část je zaměřena na materiální vybavení a analýzu rizik 

v činnosti pracovníků soukromých bezpečnostních služeb při fotbalovém utkání. Dále autor 

uvádí návrh na zvýšení bezpečnosti při ochraně osob a majetku, který aplikuje zejména 

na stadion ve Zlíně. 

Autor v práci použil metodu FMEA a Paretovu analýzu. 
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Autor BcP začal na práci pracovat později, za další nedostatek lze považovat i tu skutečnost, 

že s vedoucím práce komunikoval elektronicky minimálně (i když byl několikrát ze strany 

vedoucího práce vyzván ke komunikaci). To se projevilo i v kvalitě práce v tom, že nenaplnil 

představy vedoucího práce. 

Formální i gramatické hledisko je na přijatelné úrovni. Drobné nedostatky nesnižují kvalitu 

práce. 

Práce je vhodně doplněna dostatečným počtem vlastních i převzatých obrázků (16), tabulek 

(4) a grafem. 

Rozsah použité literatury a jiných informačních zdrojů je dostatečný (32). Autor prokázal, 

že se dokáže orientovat v odborném textu.  

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.  

Základní cíl i další úlohy vytyčené v zadání BcP splnil autor práce dobrým způsobem.  

Práce není plagiát. 

 

 

 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: nemám 

 

 

 

 

 

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  C – dobře 

 

 

 

 

 

 

 

V Žilině dne 14. 5. 2018 

 

      

 

    

       …………………………………... 

       podpis vedoucího bakalářské práce 

 

 

 

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

 


