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Diplomová práce Bc. Martiny Mišutkové na téma „Bezpečnostní prognózy vývoje Slovenské 

republiky“ řeší problematiku vývoje bezpečnostní situace se zaměřením na Slovensko. Vzhledem 

k vývoji bezpečnostní situace v Evropě je tato problematika vysoce aktuální. Studentka pojala 

diplomovou práci komplexně a systémově a naplnila ve všech bodech zásady pro její vypracování. 

  

Práce je rozdělena do dvou částí, kdy v první teoretické části detailně charakterizuje vědecké 

(prognostické) metody používané v bezpečnostní futurologii.  

V praktické části, která je rozdělena do čtyř kapitol, jsou analyzovány a komparovány dokumenty 

na národní a následně mezinárodní úrovni, které se vztahují k Slovenské republice. Na národní 

úrovni byly analyzovány aktuální dokumenty. Je na škodu, že autorka neuvedla i starší 

bezpečnostní dokumenty SR, které by jen podtrhly genezi bezpečnostních hrozeb pro Slovensko. 

 

Jako stěžejní spatřuji především 4. kapitolu „Komparácia bezpečnostných prognóz a startegických 

dokumentov v rámci vývoja SR a následně 5. kapitolu, která představuje vlastní, autorské prognózy 

vývoje bezpečnostní situace v Slovenské republice. V rámci zpracování těchto prognóz autorka plně 

respektovala doporučení pro tvorbu těchto dokumentů. 

 

Autorka splnila všechny stanovené zásady pro vypracování diplomové práce. Struktura a členění 

práce odpovídá stanoveným zásadám pro vypracování. Práce je logicky uspořádána, je čtivá a je 

vhodně doplněna grafy, obrázky a tabulkami. Odkazy a citace jsou v souladu s normou ČSN ISO 

690.  

 

V rámci obhajoby práce žádám odpovědět na tyto otázky: 

 

1. Nastiňte vývoj bezpečnostních hrozeb pro Slovenskou republiku (podle národních 

bezpečnostních dokumentů SR). 

 

2. Na straně 72 a následně 73 uvádíte „málo řešené bezpečnostní hrozby“. Vyberte dvě z nich a 

objasněte jejich význam.  

 

3. Pojednejte o Vaší prognóze „Třetí světové války“ a možné dopady na Slovensko. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

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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