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Téma diplomové práce řeší aktuální problematiku, která se zabývá otázkou bezpečnostní politiky 

státu. Diplomant si navrhl dané téma iniciativně; téma souvisí s jeho pracovní pozicí. Diplomovou 

práci hodnotím podle níže uvedených kritérií následovně: 

 

1. náročnost tématu se zřetelem na získávání informací, na řešení problému; míra 

samostatnosti při zpracování práce 

Téma je společensky přínosné, neboť řeší otázku bezpečnosti státu, kde v důsledku některých 

nekompetentních rozhodnutí (včetně oblasti řízení státních hmotných rezerv) došlo a dochází 

k negativním dopadům na systém fungování bezpečnosti státu. Je proto třeba přivítat zpracování 

práce, která se usiluje objektivně zhodnotit danou situaci v oblasti spravování státních hmotných 

rezerv a učinit návrhy na  reformu v této oblasti.  Diplomant se s ohledem na svoji pracovní pozici 

dostal k informacím, které mu umožnily zpracovat zajímavou a hodnotnou práci. Oceňuji jeho  

samostatnost a iniciativu při zpracování práce a taktéž adekvátní reakce na moje připomínky a 

doporučení.  

 

2. věcný přínos práce a její přidaná hodnota 

Diplomová práce je společensky přínosná. Přínos je koncentrovaně vyjádřen v závěru práce. 

Spočívá jak ve věcně-analytickém zhodnocení existujícího stavu, tak především v možných 

návrzích na reformu a restrukturalizaci spravování hmotných rezerv v rámci nově navržené 

transformace instituce SSHR. Diplomant prokazuje, že velmi podrobně zná problematiku 

spravování státních hmotných rezerv i všechny palčivé problémy, které souvisí s danou 

problematikou. Práce může být využita jako zdroj informací pro pracovníky připravující reformu 

spravování státních hmotných rezerv, resp. bezpečnostního systému rizikových situací. 

 

3. stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení 

Diplomant si za cíle své práce stanovil analyzovat genezi úřadu SSHR, provést analýzu jeho 



 

 

 

hospodaření a rozpracovat návrhy a doporučení pro zefektivnění fungování úřadu. Konstatuji, že 

dané cíle nejen splnil, ale i překročil, a to například  užitečnou komparační analýzou srovnatelných 

institucí (SR, Polsko). V kontextu stanovených cílů si stanovil osm výzkumných otázek, které se 

staly logikou výzkumu, struktury a obsahu práce. Konstatuji, že stanovené otázky byly patřičně 

zodpovězeny.  

 

4. struktura práce 

Struktura práce odpovídá předmětu zkoumání, stanoveným výzkumným problémům (otázkám) a 

cílům. Práce má logickou strukturu.   

 

5. věcná správnost a přesvědčivost argumentace 

Ing. Kulhánek prokazuje,  že odborně zná danou problematiku a dovede ji analyzovat v kontextu 

veřejné politiky. Závěry dovede věcně a argumentovat. 

 

6. propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů; výchozí zdroje a data 

Téma je svojí podstatou specifické, a to jak předmětem zkoumání, tak i skutečností, že v podstatě 

neexistují odborné práce, které by se podrobně zabývaly danou problematikou. Diplomant se přesto 

dokázal s touto překážkou vyrovnat. Využil teorii veřejné politiky (zejména problematiku aktérů, 

SWOT analýzu), ekonomie (viz např. analýza výdajů) a dotazníkové šetření s experty.  Oslovil 

dvanáct špičkových expertů (včetně politiků), kteří se zabývají danou problematikou. Tato část 

práce přináší hodnotné informace, které mohou být využity v práci bezpečnostních pracovišť. 

 

7. zvolený metodologický přístup a aplikace jednotlivých metod 

Diplomant zvolil systémový a interdisciplinární přístup ke zkoumání daného problému. Prokazuje, 

že ovládá použití obecných i speciálně vědních vědeckých metod. Potvrzuje, že ovládá teorii 

veřejné politiky a dovede ji využít k analýze aktuálních společenských problémů. 

 

8. stylistika a formální zpracování práce  

zpracovaná diplomová práce splňuje všechny obsahové i formální náležitosti, které jsou kladeny na 

tento druh prací. Pozitivně hodnotím grafické zpracování zkoumaných problémů. Práce splňuje 

požadované formální náležitosti na diplomovou práci. 



 

 

 

 

 

Závěr: 

Diplomovou práci doručuji k obhajobě. Hodnotím ji známkou „výborně“.  

 

V Praze, 17. května 2013 

 

                                                                     Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. 

 
 


