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1. koncepce práce  
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 

přiměřenost, původnost; 
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 

zpracování; 
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů; 
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost); 
 

Téma samotné je zvoleno relativně vhodně. Problematika privatizace bezpečnosti je i 
v českém diskurzu aktuální, přičemž její akademické zpracování je v tomto prostředí zatím 
spíše nedostatečné jak kvantitou, tak kvalitou. Autorka se snaží zjistit, jak se liší koncepce 
působení soukromých bezpečnostních služeb (SBS) v ČR a na Slovensku.  
 
Podle jejího tvrzení k tomu využívá „metody komparativní případové studie, která zkoumá 
dva případy – Českou republiku a Slovensko a následně provádí jejich komparativní 
analýzu“. Využití metod a výzkumných nástrojů z kategorie komparativních případových 
studií by se v tomto kontextu jevilo jako vhodné, neboť podobnost obou zemí umožňuje 
kontrolovat vliv řady faktorů. Práce však odkazem na komparativní metody (a oranžovou 
metodologickou bibli studentů BS editovanou prof. Drulákem) pouze naplňuje požadavek 
na přítomnost teoreticko-metodologického rámce. Samotnou metodu práce lze 
charakterizovat jako: 1) popis stavu v ČR, 2) popis stavu v SR, 3) konstatování, že jsou 
odlišné, 4) odnikud přicházející odhad proč by to mohlo tak být.  
 
Teoretické ukotvení v konceptu globálních bezpečnostních montáží se v textu objevuje 
naprosto neorganicky a opět se jeví spíše jako vedené snahou naplnit požadavek na 
přítomnost teorie (a metodologie) v práci. Oponent musí s politováním konstatovat, že i po 
absolvování studijního programu BS řada studentů nerozumí pojmu teorie a metodologie. 
 



Autorka upozorňuje na to, že téma je neprobádané s čímž lze v zásadě souhlasit. Taková 
situace by podle oponenta dokonce legitimizovala vznik originální empirické práce 
přinášející data pro další výzkum, bez snahy o teoretický přesah. V tomto kontextu pak 
oponent nerozumí tvrzení autorky, že „technika sběru dat se vyznačuje analýzou 
existujících dokumentů především sekundárního charakteru“. Existuje-li sekundární 
literatura v takové míře, že z nich lze napsat relevantní práce, pak deskriptivní práce 
popisující rozdíly mezi ČR a SR nemá smysl. 
 
Struktura práce v podstatě odpovídá absenci skutečného metodologického rámce. 
Naprostá většina textu do strany 30 je zbytečná a má jen kontextuální vztah k výzkumným 
otázkám. Oponent nerozumí tomu, proč práce zdlouhavě pátrá po definici soukromé 
bezpečnostní služby a soukromé bezpečnostní činnosti. Význam teorie všudypřítomného 
dohledu a teorie „disneizace“ pro zodpovězení výzkumných otázek oponentovi rovněž 
uniká. Ani teorie globálních bezpečnostních montáží, která by snad mohla být relevantní, 
není použita tak, aby přispívala k zodpovězení toho, jak se liší koncepce působení 
soukromých bezpečnostních služeb v ČR a na Slovensku a vlastně v textu působí 
zbytečně. Stejně tak oponent nerozumí tomu, jak k zodpovězení výzkumné otázky 
napomáhá pasáž o privatizaci bezpečnosti před průmyslovou revolucí. 
 
 

 
 

 
2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 

interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem); 
 

Jednotlivé aspekty fungování soukromých bezpečnostních agentur (počet agentur, počet 
zaměstnanců, legislativní rámce atd.) jsou snad zvoleny intuitivně správně a mohou mít 
určitou vypovídací hodnotu. Nicméně chybí zdůvodnění této volby a zejména toho, co 
vlastně rozdíly v těchto oblastech mohou říkat směrem ke zvolené výzkumné otázce. 
Autorka pak data interpretuje pomocí vlastních implicitních odhadů, jejichž logiku 
nevysvětluje. Na některých místech si přitom protiřečí, případně je velmi nepřesvědčivá. 
  
Autorka například tvrdí, že na Slovensku nedošel fenomén privatizace bezpečnosti tak 
daleko jako v ČR vzhledem k menšímu počtu zaměstnanců SBS. Na druhou stranu však 
tvrdí, že Slovensko využívá SBS i při ostraze ministerstev a dalších orgánů státní správy a 
Slovensko reguluje postavení SBS zákonem. 
 
Autorka dále argumentuje tím, že: „v ČR a na Slovensku množství zprostředkovatelů 
soukromé bezpečnosti dlouhodobě stoupá. V obou zemích zapříčiňují tento stav restrikce 
financí do veřejného bezpečnostního sektoru.“ Situaci státního sektoru se však práce 
nikde nevěnuje, autorka pouze odhaduje, že k restrikcím v oblasti bezpečnosti zajišťované 
státem dochází. Ve skutečnosti výdaje ČR na bezpečnost rostou až do roku 2007 a v 
oblasti vnitřní bezpečnosti (v gesci MV) neklesají až do roku 2010.  
 
Jedno z hlavních zjištění práce představuje tvrzení, že v ČR roste počet zaměstnanců SBS 
a současně klesá počet policistů. Autorka tvrdí, že „byla prokázána i jistá provázanost“, 
což opět bohužel není pravda. To, že klesá počet policistů a roste počet zaměstnanců 
SBS (navíc pouze v ČR) samo o sobě nedokazuje nic o privatizace bezpečnosti nebo roli 
SBS. Obdobně tvrzení, že komparace mezd zaměstnanců SBS ukazuje na podfinancování 
sektoru, které se objevuje v závěrech práce, nemá žádnou oporu v prezentovaném 
výzkumu a jedná se o pouhý odhad autorky. Nízké mzdy zaměstnanců SBS na řadových 



pozicích dokazují jen to, že řadový zaměstnanci SBS jsou špatně placeni a o 
podfinancování sektoru to neříká nic. Obdobné výhrady lze mít i k řadě dalších tvrzení 
v textu. 
 

 
 

3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 
 

Zpracování bibliografie je nekonzistentní a používá různé formáty. V poznámkách pod 
čarou se objevují odkazy na texty chybějící v seznamu literatury. 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Stylistické úroveň textu je v zásadě na dobré úrovni. Autorka se však nesmyslně snaží o 
používání vědecky znějících výrazů, které jednak snižují srozumitelnost textu a navíc jsou 
místy používány nesprávně.  

 
 

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 
 

Bez výhrad 
 
 

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

Celá řada, ale hlavní problém je v tom, že práce vlastně nic neříká.  
 
 

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]); 
 

Práce neodpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce na KMV a bohužel ji 
nemohu doporučit k obhajobě.  
 
Práce sice zpracovává neprozkoumané téma a má potenciál přinést originální závěry, ale 
tento potenciál nevyužívá. Je kompilátem informací souvisejících s obecným tématem 
privatizace bezpečnosti a přehledem statistik o fungování SBS v ČR a SR a legislativního 
rámce pro jejich fungování. Tam, kde práce přináší vlastní závěry, se dominantně jedná o 
spekulace a odhady.  
 
Z práce se čtenář dozví pouze to, že existují určité rozdíly v oblasti fungování SBS mezi 
ČR a SR. Neprobádané téma by legitimizovalo i čistě empirickou práci, ze které by se 
čtenář dozvěděl o fungování SBS v obou zemích, nicméně to mu práce neumožní. 
 
V případě, že se Komise ztotožní s hodnocením oponenta, diplomantce doporučuji, aby se 
při opravě práce zaměřila na fenomén absence samostatného zákona v ČR, který je 
obecně vnímán jako zásadní rozdíl a hledala příčiny tohoto stavu.  

 
 



8. navrhovaná klasifikace. 
 

nedostatečně 
 
 
datum       podpis 
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