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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:        

Téma bakalářské práce :        

Plán fyzické ostrahy k zajištění bezpečnosti hokejového zápasu 

      

Jméno a příjmení : Jakub Demel 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Práce odpovídá svým obsahem zadání. Cíl bakalářské práce byl splněn. 

 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Práce má logickou strukturu. Jednotlivé kapitoly jsou celistvé a dobře na sebe navazují.  

Práce je málo grafická. Autor pro lepší orientaci ve věci mohl pracovat s větším množstvím 

obrázků. Postup soukromé bezpečnostní služby zpracovaný v kapitole čtvrté pro lepší 

orientaci ve věci mohl být doplněn o půdorys objektu, ve kterém by byly barevně vyznačeny 

bezpečnostní zóny, do kterých by byly zapracovány jednotlivá pracoviště, popřípadě se autor 

mohl alespoň odvolat na obrázky v kapitole druhé.  

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

    V teoretické části práce jsou uvedeny základní právní předpisy a jsou popsány formy  a 

metody práce z oblasti fyzické ostrahy. Praktická část začíná popisem objektu, ve kterém 

bude akce probíhat. Popis respektuje strukturu fyzické ochrany. Dále jsou analyzována a 

hodnocena rizika, jak současného zabezpečení objektu, tak ve vztahu k ochraně osob a 

majetku. Pro analýzu a hodnocení rizik byly zvoleny tři techniky posouzení rizika. Proces 

minimalizace rizik se pak odráží v plánu postupu soukromé bezpečnostní služby vedoucí 

k zajištění bezpečného průběhu hokejového utkání.    

 

 

 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Bez připomínek.      

 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 

    Nepřináší nové poznatky. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Bez připomínek. 

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

    Bez připomínek. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

    Částečné praktické využití. 

 

Otázky: 

 

1. Proč v procesu posuzování rizik nepracujete s hrozbou vnesení zakázaného  předmětu, když    

    v pokynech pro účastníky hokejového utkání zakázané předměty vyjmenováváte. 

2.Popište, jakým způsobem bude probíhat bezpečnostní prohlídka návštěvníků a jakým  

   způsobem vyřešíte konflikt s návštěvníkem, který se odmítne podrobit bezpečnostní    

   prohlídce, nebude regovat na výzvu k opuštění prostoru a nadále se bude domáhat vstupu do  

   objektu.  

 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

   VELMI DOBŘE. 

      

 

 

 

    Dne 22.4.2016   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


