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Cíl práce Cílem práce je definovat postavení a funkce státních orgánů, které 

odpovídají za zajišťování vnitřní bezpečnosti ČR. Na příkladu povodní v 
roce 2013 v Královehradeckém kraji určit metodou analýzy možnosti 
orgánů státní správy podílejících se na řešení povodní, vyhodnotit její 
činnost a následně navrhnout možná zlepšení v rámci bezpečnostního 
systému. 
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náročnost tématu na úroveň 

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

X   

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce 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   
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
X    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 X   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
X    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
funkční 

 
Práce sestává ze 4 kapitol + úvod a závěr. Zabývá se aktuálním tématem role veřejné správy při zajišťování 
bezpečnosti. Autor zvolil v rešeršní části pro svoji analýzu správná teoretická východiska, která dále vhodným 
způsobem transformuje do konstatovaných závěrů. Použité metody jsou vhodné. Pozitivně lze hodnotit i 
precizně napsaný text s naprostým minimem překlepů. Vytknout by bylo možné některé drobné formální 
nedostatky, především v samotném úvodu, kde by bylo vhodné věnovat více pozornosti samotnému cíli práce.  
Práce splňuje požadavky, kladené na tento typ prací. 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 

1) Doporučil byste pro omezení rizika povodní i opatření v oblasti utváření krajiny?  
 
 
Práce    je   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: Výborně  
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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