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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 

 X   

 

Připomínky: 

Kvalitně jsou zpracovány úvodní, kompilační, kapitoly 1. až 3. Na str. 19 je rozpor mezi 

pojmem negativní bezpečnost – nepřítomnost hrozby a pozitivní bezpečnost – zajištění 

přežití, což je totéž. V kap. 4. schéma bezpečnostních služeb není příliš přesné a chybí 

významné informační služby a NBU. Text o zákonném prostředí je velmi dobrý a správná je i 

závěrečná konstatace o absenci zákona o SBS v ČR. Na str. 42 – 44 je uveden počet 

bezpečnostních organizací v krajích a na str. 48 počet pracovníků policie a SBS bez členění 

na kraje. Postrádán alespoň elementární analýzu intenzivních ukazatelů (na obyvatele a km
2
). 

Celkově práce obsahuje kvalitní popis, ale postrádá lepší analytickou část.  

Otázky k obhajobě: 

1. Jak zajišťují SBS výchovu pracovníků? 

2. Uveďte pořadí krajů podle extenzivního ukazatele počet pracovníků SBA/obyvatel!   
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