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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Kotyk Jméno: Zdeněk Osobní číslo: 491718
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací
Název práce: Hybridní hrozby v ČR

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30)*

21

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 14

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

6

4. Rozsah  realizačních  prací,  aplikovaných  vědomostí  a  znalostí,  úroveň  metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40)*

29

5. Celkový počet bodů 70

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jakou roli sehrává Bezpečnostní rada státu v boji proti hybridním hrozbám?

2. Definujte úlohu Policie ČR v rámci kybernetické bezpečnosti a ochrany kritické informační infrastruktury?

3. 
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ ❏ X ❏ ❏ ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Student si zvolil velmi aktuální téma a na počátku své práce si jasně stanovil svůj cíl, a to zhodnocení schopnosti
bezpečnostního systému České republiky čelit hybridním hrozbám. Práce má logickou strukturu a jednotlivé kapitoly
do sebe zapadají.

Ve vztahu k bezpečnostnímu systému student opomenul  rozdělení  na vnitřní  a vnější  bezpečnost,  kdy nejsou
popsány jednotlivé nástroje vnitřní bezpečnosti, které mají svůj vliv na řešení hybridních hrozeb. V tomto ohledu
doporučuji zaměřit se v rámci položených otázek minimálně na ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České
republiky a neopomenout roli Bezpečnostní rady státu, jejích výborů a odborné pracovní skupiny určené pro boj s
tímto fenoménem.

Autor  také  ve  své  práci  neřeší  historicky  známé  koncepční  a  strategické  materiály,  které  byly  věnovány
problematice hybridních hrozeb, např. Audit národní bezpečnosti a materiály navazující.

Při  kontrole  formálních  nedostatků práce si  nelze  nepovšimnout  chyby,  která  byla  pravděpodobně způsobena
převodem do formátu .pdf, kdy v textu práce se vyskytují nevhodné znaky a symboly v podobě otazníků. Tento
výrazný nedostatek má zásadní vliv i na celkové posouzení formální stránky práce.

Jméno a příjmení: Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.
Organizace: Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, PČR
Kontaktní adresa: PO BOX 41/NCOZ, 156 80 Praha 5 – Zbraslav


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


