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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 
 
Autor:  Radoslav GREGOR 
Název práce: Sběr a analýza dat k problematice ochrany 

kritické infrastruktury  
 
Hodnocení práce: 

  (hodnocení: 1 je výborný, … ,  4 je nevyhovující) 1 1- 2 2- 3 4 
1.  Náročnost tématu ×      
2.  Volba vhodné metodiky zpracování   ×    
3.  Splnění cílů práce     ×  
4.  Odborný přínos (podíl) autora/rky    ×   
         

5.  Logický postup řešení  ×     
6.  Využití teoretických znalostí   ×    
7.  Návrh modelu řešení     ×  
8.  Sběr a předzpracování dat pro řešení      ×  
9.  Výstižný souhrn práce a vhodná klíčová   ×    
10.  Průběžná citace použité literatury  ×     
11.  Formální úprava textu   ×    
12.  Formální úprava grafická (obrázky, …)    ×   

         
13.  Celkové hodnocení práce     ×  

 
Další připomínky, vyjádření, doporučení nebo nedoporučení k obhajobě: 
 
Jako pozitivní hodnotím vypracování šetření a jeho následné zpracování pro tak 
náročnou problematiku, jakou je kritická infrastruktura. Práce ovšem vznikla za 
poslední měsíc (při tomto hodnocení se opírám o konzultace se studentem) a chybí 
v ní některé analytické části. 
 
K předložené práci mám následující připomínky: 
V práci není: definovaná cílová skupina dotazníkového šetření; dostatečně popsána 
metoda AKIS; model analýzy kritické infrastruktury (KI) vázán na dotazníkové šetření. 
 
Práce obsahuje nejasný obr.3, str.13; je v ní velké množství volných řádků; obr.4, 
str.17 je nesrozumitelný; v práci jsou nepřesně definovány zkratky; obr.6, str.31 je 
nečitelný a neúplný; literatura je v Seznamu použité literatury citovány různými 
způsoby. 
 
Se zohledněním doby, kdy se autor věnoval zpracování vlastního přínosu v bakalářské 
práci a s ohledem na to, že nezměněné zadání měl k dispozici 2 roky je práce 
vypracována na dobré úrovni. 
 

Práci doporučuji k obhajobě 
 
Hodnocení práce známkou:  D o b ř e 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Vysvětlete pojem „národní morálka“ tab.1, str.18. 

2. Z čeho jste sestavil tab.3 a tab.4, str.34, 35 ? 
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3.  Kdo reprezentoval cílovou skupinu pro dotazníkové šetření a jak jste ho 
realizoval? 

4. Na obrázku ukažte model dotazníkového šetření, popište ho s odvolávkami na 
text práce.  

 

 

V Pardubicích, dne 23. května 2010 

Vedoucí závěrečné práce : doc. Ing. Jiří Křupka, CSc. 


