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Cíl práce Cílem práce je na základě dotazníkového šetření mezi občany zjistit, jak 

jsou občané spokojeni s těmito veřejnými statky, které jsou placeny ze 
státního rozpočtu, tedy z daní občanů. Zda jsou spokojeni s veřejnou 
správou jako celkem, s úředníky, jejich ochotou a rychlostí, ale také se 
složkami, které zabezpečují pořádek a ochraňují občany, s jejich 
chováním, ochotou a schopností bezpečnost občanům zajistit. 
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úroveň náročnost tématu na 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti X   
praktické zkušenosti  X  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

X   

 
úroveň kriteria hodnocení práce 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce X    
samostatnost při zpracování tématu X    
logická stavba práce  X   
práce s českou literaturou včetně citací X    
práce se zahraniční literaturou včetně citací    X 
adekvátnost použitých metod X    
hloubka provedené analýzy X    
stupeň realizovatelnosti řešení X    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) X    
stylistická úroveň  X   

vysoké průměrné nižší nejsou nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy  X    

ve velké míře přiměřené částečné absentuje použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod.  X   

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému  X   

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) X    
 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
1. Jaký je osobní názor studentky na současnou situaci v bezpečnostních složkách (zejm. 
Policie ČR)? 
2. Jaké vnímá veřejnost největší problémy ve zkoumané oblasti? 
 
Kladně hodnotím naplnění tématu celé práce. Studentka si vybrala téma, která není nikde 
komplexně zpracované. Pro účely bakalářské práce zajistila i vhodný vzorek v souladu se 
zásadami sociologického výzkumu. 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
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Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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