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Pojednat o významu vojenských újezdů pro českou bezpečnost a jejich 
ostatních funkcí, zhodnotit vývoj jejich počtu, rozlohy a osídlení po roce 
1990 a zanalyzovat proces rušení vojenského újezdu Brdy z pohledu 
integrace jeho území pod krajskou a místní správu a potřeby zajištění 
bezpečnosti na tomto území. 
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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   
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 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 
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Připomínky a otázky k obhajobě: V práci se zabýváte reintegrací území bývalého 
vojenského újezdu Brdy pod místní samosprávu a civilní správu, což je, jak lze z diplomové 
práce dovozovat, komplexní a dlouhotrvající proces. S využitím modelu AAA (aréna, aktéři a 
agenda) demonstrujte, zda se správa Vámi analyzovaného území a otázka zajištění veřejného 
pořádku a bezpečnosti na tomto území zjednodušila, anebo naopak vzrostla složitost vztahů 
po zrušení vojenského újezdu Brdy. 
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