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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Roub Jméno: Robert Osobní číslo: 419228
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování

Název práce: Analýza rizik ohrožujících vnitřní bezpečnost České republiky se zaměřením na
policejní perspektivu

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30 bodů)*

25

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 17

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)*

9

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

30

5. Celkový počet bodů 81

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Můžete uvést některá bezpečnostní národní specifika v kontextu analýzy hrozeb, která jsou v současnosti aktuální
v České republice a demonstrovat je na praktických příkladech?

2. Jak lze k bezepčnostním hrozbám přistupovat z poicejní perspektivy?

3. 
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IV. 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 podrobný komentář

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

V. KOMENTÁŘ

Autor zpracoval práci poměrně přehledným, ústrojným způsobem, přičemž čerpal z přiměřeného množství zdrojů a
odborných pramenů. V práci se soustřeďuje především na aktuální bezpečnostní hrozby ilegální migrace, terorismu a
hybridních hrozeb. Praktická část je založena na analýze strategických vládních dokumentů a zpráv zpravodajských
služeb v České republice a stejně tak bezpečnsotní dokumentů Europolu, Interpolu, Frontexu a dalších nadnárodních
institucí.  Práce je  zpracována srozumitelným způsobem,  nicméně v  některých ohledech postrádá demonstraci
uvedených informací na praktických příkladech. Komparace založená na analýze rizik situace v Evropě a v České
republice by si zasloužila zhodnocení specifik českého bezpečnostního prostředí a lokálních atributů. Za největší
nedostatek lze považovat fakt, že autor nezdůrazňuje v textu tzv. policejní perspektivu, tedy roli Policie ČR navzdory
tomu, že toto je uvedeno v názvu práce. Osobní komentáře autora, propojení s bezpečnsotní praxi a konkrétní
případy by práci bezesporu obohatily. Navzdory jistým nedostatkům, lze práci považovat za poměrně zdařilou, kdy
autor prokázal dobrou orientaci v problematice a je tedy vhodné ji doporučit k obhajobě.

Jméno a příjmení: PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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