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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Valenta Jméno: Tomáš Osobní číslo: 456733
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací
Název práce: Narušování vnitropolitické stability domácími a zahraničními subjekty

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

22

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 12

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)*

29

5. Celkový počet bodů 70

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1.  Jakými  způsoby  je  možné  využít  spolupráci  státního  sektoru  a  veřejnosti  při  řešení  situací  spojených  s
narušováním politické stability?

2. Proč, stále častěji, státní i nestátní subjekty využívají hybridních konfliktů k vedení sporů?

3. 
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IV. 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 podrobný komentář

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

V. KOMENTÁŘ

Student zpracoval velmi aktuální a zajímavé téma bakalářské práce. Ke zpracování si vybral vhodné metody a
zpracoval  velmi  zdařilou  SWOT  analýzu.  I  přes  odložené  zpracování  o  rok  není  celkově  zdařilé  zpracování
jednotlivých jevů podloženo rozhovory odborníků, ať již osobními rozhovory nebo jen rozhovory v médiích. Práce se
mohla více zaměřit na konkrétní entity narušující politickou stabilitu, jejich organizační strukturu a financování.
Celkově práce splnila své zadání a cíl. Chybějící problémy doporučuji zpracovat v navazující diplomové práci.
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji podle klasifikačního stupně ECTS za "C".

Jméno a příjmení: doc. PhDr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., dr.h.c.
Organizace: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.
Kontaktní adresa: Žižkova 6, 370 01 České Budějovice


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


