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Cílem práce je definovat postavení a funkce státních orgánů odpovědných 
za vnitřní bezpečnost. Na příkladu již nastalých krizových situací ve 
vybraném regionu určit metodou analýzy možnosti orgánů státní správy 
při zajišťování bezpečnosti v ČR a následně navrhnout možná zlepšení     
v rámci bezpečnostního systému.   

Vedoucí diplomové práce Ing. Jan Fuka, Ph.D. 

 
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 

naprůměrná 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    
nároky BP 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 BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
x    

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 

     Diplomová práce se zabývá bezpečností realitou v České republice a souvisejícími orgány 
státní správy. Autor zcela správně začal tím, že definoval postavení státní správy v kontextu 
veřejné správy a pokračoval důkladnějším vymezením prvků bezpečnostního systému na 
celostátní i regionální úrovni. Následuje kapitola zabývající se bezpečnostními hrozbami, 
kterou zakončuje popis přírodních a antropogenních mimořádných událostí. Tedy tou oblastí, 
kterou se autor zabývá v praktické části práce. V té je pozornost zaměřena na povodně v roce 
2013, je popsán jejich průběh, aktivita krizových orgánů a integrovaného záchranného 
systému. V závěru práce je provedena analýza možností orgánů státní správy při řešení 
povodňové situace v Královehradeckém kraji, jejich činnost je vyhodnocena a jsou navržena 
zlepšení.   



 

     Autor diplomové práce prokázal, že umí vhodně vyhledávat a samostatně pracovat 
s dostupnými zdroji. Rešeršní část také ukazuje, že problematika bezpečnostního prostředí 
byla dostatečně pochopena. Cíle práce jsou splněny, i když v omezeném rozsahu, který ovšem 
odpovídá požadavkům na diplomovou práci. Práce je logicky strukturována, autor užívá 
vlastní komentáře a vyvozuje závěry, které ovšem mohly být lépe interpretovány. Po formální 
stránce je práce v pořádku. Je třeba zdůraznit, že autor pracoval samostatně a zejména            
v praktické části ukázal schopnost přispět vlastními výstupy. I přes nedostatky plynoucí 
z komplexnosti zkoumané problematiky, je diplomová práce vyváženě rozdělena na 
teoretickou a praktickou část, přičemž obě části ukazují, že autor vhodně uchopil zvolené 
téma a dostatečně mu porozuměl. 

Práci hodnotím stupněm výborně. 

V rámci obhajoby navrhuji tyto otázky: 

1. Jaké jsou nejvýznamnější současné bezpečnostní výzvy v České republice?   

2. V kapitole 4.4.2 hovoříte o tom, že zákon č.254/2001 Sb. nespecifikuje pravomoci 
povodňové komise při převzetí řízení. Jaké byste navrhoval? 

 
Práce    je   -   není   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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