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Jméno bakalanta Vlasta FLÍDROVÁ 
Téma práce Vývoj bezpečnostních sborů v České republice v zrcadle legislativy, 

strategických dokumentů a státního rozpočtu: Vězeňská služba České 
republiky 

Cíl práce 
 
 

Analyzovat vývoj právní úpravy činnosti Vězeňské služby ČR, obsah 
jejich úkolů ve strategických dokumentech přijímaných usneseními vlády 
a její financování v období let 1993-2013 v kontextu integrace České 
republiky do Evropské unie a proměn českého bezpečnostního prostředí. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Bohuslav PERNICA, 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 

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 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: Vězeňská služba pracuje převážně s fixními náklady 
danými počtem věznic a soudů (justiční stráž). Zároveň musí zajistit standard ochrany 
lidských práv, pokud jde o minimální plochu, kterou mají mít vězni k dispozici (4 m2). 
Vysvětlete vývoj vztahu výdajů Vězeňské služby ČR, počtu vězňů a počtu věznic v České 
republice pro období let 1996-2014, a to s pomocí grafu nebo tabulky. 
 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
Do rámečku vypsat hodnocení: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře, nevyhověl/a. 

Vedoucí bakalářské práce: 
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V Pardubicích dne 29. 4. 2016 


