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Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

25 

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

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

10 

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

35 

5. Celkový počet bodů 90 

Návrh otázek k obhajobě

1. 1) Bezpečnostní strategie České republiky je, jak uvádíte v bakalářské práci, zastřešujícím
dokumentem, který v sobě celkově odráží problematiku vnitřní a vnější bezpečnosti České republiky
(včetně terorismu). Domníváte se, že je nutno tuto Bezpečnostní strategii opět novelizovat? Své
stanovisko zdůvodněte.

2. 

3. 

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 komentář  

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



Komentář

Bakalářská práce svým obsahem splnila stanovený cíl. Struktura obsahu práce odpovídá v teoretické
i praktické části schválenému zadání. Teoretická část je uceleně zpracována na odpovídající úrovni a svědčí
o důkladném prostudování dostupné literatury ve všech požadovaných aspektech. Použitá terminologie
odpovídá současným formulacím. Větší pozornost by bylo vhodné věnovat možným ohrožením České
republiky.
          Praktická část bakalářské práce byla závislá na sběru a vyhodnocení zveřejněných informací a jejich
následném vyhodnocení a  porovnání. Sběru informací byla věnována vysoká pozornost. Zpracovatelka se v
praktické části neomezila jen na pouhá konstatování, ale i na další aspekty, což celkový výsledek přiblížilo
současné realitě. Celkový dojem z praktické části ukázal na dobré analytické schopnosti zpracovatelky
bakalářské práce. Méně pozornosti bylo věnováno oblasti možné prevence v České republice.
         Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce odpovídají požadovanému standardu.
Zpracovatelka bakalářské práce věnovala dostatečnou pozornost grafické úpravě a názornosti.
          Bakalářskou práci hodnotím hodnocením „Výborně“ a doporučuji k obhajobě.
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