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Hodnocení práce  
 
Cílem práce je charakteristika profesních kompetencí osobního ochránce. Autor si klade za cíl 
připravit takový materiál, který by byl manuálem pro začínající osobní ochránce se 
zaměřením na ochranu VIP osob. Autor podrobně analyzuje různé druhy prostorů, v nichž 
může působit osobní ochránce (kancelář, divadlo, hotel). Zásadní je i kapitola věnovaná 
smyslu atentátu, jeho příčinám a metodám. 

Zpracování bakalářské práce je přehledné jak po stránce formální, tak obsahové, cíle 
jsou jasně formulovány, což lze říct i o metodice zpracování a úrovni jazykového přednesu. 

Postup řešení tématu je dobře propracovaný, autor si klade závažné otázky a odpovídá 
na ně jak z pozice profesionála, tak za pomocí odborné literatury. Výtvarně didaktická 
aplikace představuje kolekci fotografií pojících se s tematikou ochránce. 

Bakalářská práce je členěna do 14 kapitol, první pojednává o atentátu, druhá o 
osobním ochránci, třetí je o chráněných osobách a prioritách v ochraně osob, další kapitoly 
následují v tomto sledu: pojem ochranný tým a jeho organizace, příklady zajištění chráněné 
osoby, vnímání prostoru při pěším přesunu, ukázka a charakteristika ochranných formací, 
reakce osobních ochránců na napadení chráněné osoby, vnímání prostoru při přesunu autem, 
výtvarně didaktická aplikace, v závěru nechybí použitá literatura, inspirační literatura a 
seznam obrazových příloh. 

Práce působí uceleně a přehledně, problematika je napsána poutavým jazykem. 
Obrazová příloha je systematicky vybrána a vhodně doprovází text. 

Student si vybral téma, které zná z profesní zkušenosti, což je z textu patrné, proto by 
se jeho bakalářská práce mohla stát pro začínající ochránce návodnou, a k rozvoji této profese 
ji shledávám za prospěšnou už i proto, že mapuje historii tohoto oboru. 
 Bakalářská práce odpovídá vytčeným cílům zmíněným v začátku. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Prosím o doplnění citace k odborné literatuře. Existuje v českém prostředí i jiná literatura 
zabývajícím tímto tématem? 
 

Souhrnné vyjádření: Práce splňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou 

práci a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 


