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s názvem: Krizové vyjednávání ve věznici Vinařice

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

25 

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) 

7 

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

32 

5. Celkový počet bodů 81 

Návrh otázek k obhajobě

1. Kde je z Vašeho pohledu hranice mezi snahou o vyjednávání, a tedy o nenásilné řešení konfliktu, a
rozhodnutím o provedení zákroku, tedy represivního řešení situace ?

2. Jakou máte představu o využití Vaší metodiky ve vztahu k řešení krizových situací či mimořádných
událostí ve věznici pro samotné řešení již vzniklého konfliktu ?

3. Můžete uvést alespoň tři zásadní faktory, které vedou ke vzniku konfliktu (vzpoura, napadení mezi
vězni nebo zaměstnanců, požár, útěk) ve věznici ?

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

Obecně:
•       přístup studenta k řešení úkolu
od počátku se zpracovatel velmi aktivně podílel na zpracovávání diplomové práce a to přípravou veškerých
studijních podkladů, odborné literatury, předpisů a nařízení vězeňské služby a poznatků z vlastní praxe       
•       připravenost, iniciativa a pracovní morálka studenta
velkou výhodou studenta je velmi dobrá znalost vězeňského prostředí, což vedle kvalitní přípravy v podobě
odborné literatury a pozitivního přístupu ke zpracování práce je neocenitelný faktor
•       způsob a úroveň zpracování úkolu
poměrně obsáhlé téma se snažil dostat do rozumného a hlavně srozumitelného formátu tak, aby tato práce
byla přínosem co nejširšímu spektru zaměstnanců věznice
•       přínos, popř. nedostatky práce
práce svým rozsahem nemůže obsáhnout danou problematiku do větších detailů, nicméně jako základní
příručka může být bezesporu cenným pomocníkem při řešení popsaných událostí či incidentů
•       upozornění na případné potíže vzniklé v průběhu řešení práce
díky dobré přípravě jak po stránce praktické, tak i po stránce teoretické nenastaly v průběhu zpracování
práce žádné zásadní nedostatky.

Konkrétně:
•       hodnotí především celkový přístup studenta k plnění úkolu
jak už jsem zmínil, student zpracovával diplomovou práce velmi zodpovědně, protože si byl vědom, že
výsledek jeho práce může být buď dobrým návodem k řešení mnohdy nelehkých situací, které vězeňské
prostředí přináší anebo naopak špatnou volbou, pokud by jeho hodnocení a návody byly nepřesné nebo
zavádějící
•       hodnotí ochotu a spolehlivost při plnění dílčích úkolů
každý i sebemenší detail může ve svém důsledku vést až k fatálnímu selhání a proto si veškeré rady při
konzultacích dovedl zapracovat do práce, aby dosáhl maximálně úspěšného řešení
•       uvádí vhodné využití vědomostí a dovedností získaných během studia, popř. zvláštní, které získal
student individuálně
každé studium vede k rozšíření našich znalostí a má usnadnit řešení reálných situací, nicméně práce ve
věznicích je velmi specifickou činností a studium je jen podpůrným prostředkem, který usnadní řešení
každodenních situací ve vztahu k vězněným osobám, v případě hodnocené osoby se stalo studium
přínosným zvláště po stránce většího nadhledu, větší rozvahy a jistoty při řešení krizových situací a
významně podpořilo jeho nabyté praktické zkušenosti
•       zmiňuje případnou souvislost s tématem týmového projektu, či jiné návaznosti
takovéto skutečnosti mi nejsou známy
•       zmiňuje podíl studenta na tvorbě publikací a na činnosti v rámci vědeckého projektu
student má díky své praxi u vězeňské služby cenné zkušenosti, které se nedají vyčíst z žádných publikací,
případné zapojení v rámci projektu by mohlo být oboustranně přínosné
•       uvádí možné návaznosti v budoucnosti
řešení krizových situací a krizové vyjednávání je dynamickým prvkem, takže práce je dobrým základem,
který se může v průběhu let dále vyvíjet a přinášet nová řešení a varianty
•       zdůvodňuje případné potíže nezávislé na vůli studenta
student se zhostil úkolu velmi zodpovědně, a proto taky zvládl zadání bez problémů
•       zdůvodňuje drobné změny či odchylky v zadání
student se držel tématu a stanovených cílů
•       v závěru práce doporučuje, či nedoporučuje práci k obhajobě a hodnotí ji klasifikačním stupněm ECTS.
Bakalářská práce splnila zaměření jak v teoretické tak i praktické části a i když v poměrně krátkém rozsahu
byla schopna zachytit stěžejní body, proto práci doporučuji k obhajobě a v souladu s klasifikací ECTS ji
hodnotím stupněm „B“
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