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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Tomáš Chlapec 
s názvem: Problematika zvládání násilí na stadionech v rámci krizového řízení

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

29 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 16 

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

9 

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

28 

5. Celkový počet bodů 82 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jak hodnotíte zavedení trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce?

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

Kladně hodnotím pracovní morálku studenta a jeho zodpovědný přístup k plnění úkolů spojených s realizací
jednotlivých částí bakalářské práce. Při vypracovávaní jednotlivých kapitol a podkapitol vycházel i z
osobních zkušeností s prostředím sportovních událostí. Jednotlivé části práce mají logickou posloupnost a
uceleně zpracovávají základní tématiku bakalářské práce. 
Zadání práce je respektováno. Cíl práce je formulován v jejím úvodu a lze konstatovat, že byl naplněn.
Rovněž byly vhodně formulovány a analyzovány hypotézy. Výsledky jsou přehledně zpracovány pomocí
tabulek a grafů. V rámci diskuse je provedena komparace dosažených výsledků s výsledky jiných autorů.

Bakalářská práce splňuje všechny náležitosti a doporučuji jí k obhajobě. 
       

Jméno a příjmení: PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


