POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE
I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE
Příjmení:

Hujová

Jméno:

Anna

Osobní číslo: 434355

Fakulta:

Fakulta biomedicínského inženýrství

Studijní program:

Ochrana obyvatelstva

Studijní obor:

Civilní nouzové plánování

Název práce:

Privatizace bezpečnosti – soukromé bezpečnostní služby

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Kritéria hodnocení práce

Počet bodů

1.

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

28

2.

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

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)*

37

5.

Celkový počet bodů

91

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ
1. Můžete rozvést konkrétní příklady obcí (měst), které si najali SBS místo zřízení obecní policie. Můžete uvést
výhody, nevýhody obou variant a kterou variantu byste obcím doporučila a proč.
2. V jakém stavu projednávání je návrh zákona o SBS?
3.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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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
Studentka měla velmi dobrý přístup k plnění úkolu i dílčích úkolů, na kterých jsme se dohodli. Vhodně využívala
vědomosti a dovednosti získaných během studia.
Potíže, nezávislé na vůli studenta, se projevily v návratnosti dotazníku od SBS. Tyto potíže byly odstraněny
podrobným zkoumáním problematiky při osobních rozhovorech s vedoucími pracovníky SBS.
V práci by bylo vhodné pokračovat a ověřit její závěry při realizaci nově navrhovaného zákona o SBS, ale až v po
jeho schválení v Parlamentu ČR. Po té by bylo také dobré ověřit a analyzovat jeho realizaci v praxi.
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím jí podle klasifikačního stupně ECTS za "A".


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: .............................................
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