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                   Student Tomáš Král si zvolil téma své bakalářské práce po dohodě s vedoucím 
práce. Téma bakalářské práce „Ochrana V. I. P. osob nejen v rámci prostoru“ si vybral na 
základě vlastních dlouholetých zkušeností s ochranou osob. Tomuto zaměření se Tomáš Král 
profesně věnuje od roku 1990. Při této činnosti je student neustále nucen pracovat s prostory, 
ať už se práce týká příprav k zajištění bezpečnosti chráněné osoby, nebo při samotné činnosti 
ochranného týmu, ve vnitřních prostorech (hotel, kancelář, atd.) nebo vnějších prostorech 
(přeprava chráněné osoby, koncerty, divadla atd.). Bakalářská práce Tomáše Krále je 
významným přínosem pro obecnější, ale i konkrétnější chápání důležitosti ochrany osob, jež 
tuto specifickou péči potřebují, a to z jakýchkoli závažných důvodů.  
                   Cílem této bakalářské práce je poukázat na důležitost činnosti a pohybu 
v prostoru, v prostoru vnějším i vnitřním. Dále také představit způsob, jakým co nejvíce 
přiblížit začínajícím ochráncům správné vnímání prostoru při jejich profesionální činnosti, 
v různých podmínkách. Od těchto všech aspektů se následně odvíjí bezchybné zajištění 
bezpečnosti V.I.P. osob. Tomáš Král se zabývá využitím správného vnímání pro zajištění 
nejvyššího stupně bezpečnosti chráněné osoby a velmi těsnou provázaností pojmů 
„PROSTOR – OCHRANA OSOBY“. Hlavní část práce se zabývá tématem osobní ochrany, 
která je rozdělena do deseti kapitol, od historie vzniku této profese, přes základy profese, jež 
jsou v dnešní době užívány, až po ukázky některých taktických specifik této profese. Oceňuji 
mimo jiné i část, týkající se chápání pojmu OCHRANA v souvislostech s výtvarnou 
výchovou, kterou je obrazový kompilát s možnostmi jeho rozšíření pro sestavení výtvarného 
projektu. 
                    Využití této bakalářské práce spatřuji při informování dalších kolegů o 
možnostech a specifických situacích této fyzicky i psychicky náročné profese. Tato práce 
může být i teoretickým manuálem pro oblast ochranné činnosti. Tomáš Král přibližuje 
problematiku prostorového vnímání z profesního pohledu. 
                    Kvalitně a přehledně zpracovaná bakalářské práce, splňující všechny formální i 
obsahové parametry tohoto typu závěrečné práce, reflektuje erudici autora v dané 
problematice i jeho schopnost koncepčního řešení struktury textu. Celá práce je zpracována 
pečlivě, ať již se jedná o formulaci cílů práce, metodiky zpracování, úrovně jazykového 
přednesu i práce s použitou odbornou literaturou.  
 
Souhrnné vyjádření: Práce splňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou 

práci a proto ji  doporučuji k obhajobě 
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