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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   David Beneš 
s názvem: Problematika zvládání extremismu z pohledu Policie ČR

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

27 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 17 

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) 

34 

5. Celkový počet bodů 87 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jakou úlohu sehrává Antikonfliktní tým Policie České republiky při zvládání událostí s výskytem
extremismu?

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

Předložená bakalářská práce je svým tématem a zaměřením velmi aktuálním dílem. Autor byl při jejím
vypracování velmi iniciativní a samostatný, uvědomujíc si složitost dané problematiky a snažil se o její
celistvé uchopení.
Po formální stránce je práce logicky a přehledně členěna do kapitol a podkapitol. Autor čerpal z relevatních
zahraničních i tuzemských zdrojů a v teoretické části práce shrnul a popsal složitou oblast extremismu jako
takového.
Kladně lze hodnotit i strukturované rozhovory s odborníky z této oblasti. Diskuze a závěr práce odpovídají
na problematiku vymezenou v úvodu práce.

Závěrem lze konstatovat, že předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 87 body, což
odpovídá hodnocení B.  

Jméno a příjmení: Ing. Denisa Charlotte Ralbovská
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství


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


