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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 km2).
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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