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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Mgr. Pavel Rusňák 
s názvem: Divácké násilí jako bezpečnostní riziko

Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 19 

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

8 

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

35 

5. Celkový počet bodů 92 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Charakterizujte současnou praxi trestu udělování zákazů vstupu na sportovní utkání - přínosy,
zápory.

2. Komparujte role aktérů diváckého násilí, státních i nevládních (zejména ministerstev,
bezpečnostních sborů, nevládních organizací, sdružení fanoušků).

3. Definujte roli pořadatelských (bezpečnostních) služeb při sportovních utkáních - popište existující
stav a především jejich roli v zajištění bezpečnosti při sportovních utkáních. Definujte nedostatky
současného systému.

Celkové hodnocení úrovně vypracování diplomové 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  

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



Komentář

Vysoce oceňuji zejména aktivní přístup studenta ke zvolenému tématu diplomové práce, především pak
jeho samostatnost, iniciativnost a schopnost široké orientace v problematice diváckého násilí.
Student velmi dobře využil existující prameny a dokázal nelehké téma srozumitelným a jasným způsobem
uchopit a zpracovat.
Po formální stránce nelze diplomové práci "Divácké násilí jako bezpečnostní riziko" nic podstatného
vytknout. Text je srozumitelný, grafická úprava a celková struktura textu rozhodně vysoce převyšuje
průměr.
Z textu je zřejmé, že student při zpracování zvoleného tématu čerpal ze své profesní zkušenosti, přičemž
však téma diváckého násilí nevidí pouze prizmatem bezpečnostní politiky, ale všímá si i širších souvislostí.
V tomto ohledu vysoce oceňuji zejména charakteristiku vývoje a vůbec historie fenoménu diváckého násilí.
Přínosná je rovněž definice nejdůležitějších pojmů, vztahujících se k problematice diváckého násilí. Sumu
získaných poznatků dokázal student vhodně aplikovat, metodologicky zpracovat a promítnout do závěrů své
práce.

       

Jméno a příjmení: Mgr. Marek Suchánek, Ph.D.
Organizace: Policejní prezidium ČR, Úřad dokumentace a vyšetřování
zločinů komunismu SKPV
Kontaktní adresa: Kounicova 643/24 Brno, PSČ 602 00
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Datum: .....................................


