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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Kladně hodnotím přístup autorky, zejména pak získávání relevantních podkladů a logickou
uspořádanost. Studie představuje analýzu současného stavu a dále se zaměřuje na specifické
oblasti zajišťování bezpečnosti AC Sparta Praha. Autorka velmi důsledně věnovala pozornost
právní problematice a subjektům zajišťující bezpečnost při fotbalovém utkání.
Investigativním šetřením konkrétního stadionu doplnila práci o další aktuální trendy v oblasti
bezpečnosti při fotbalovém utkání a dále nastínila návrhy pro minimalizaci rizik
a zdokonalovaná bezpečnosti. Studie jako taková může sehrávat roli podkladu nebo rukověti,
využitelné i v rámci jiných sportovišť v rámci České republiky. Pokud by se autorka tématu
věnovala i v budoucnu, nebylo by od věci pokusit se o komparaci situace i u dalších stadionů
v České republiky (například fotbal versus hokej, různé fotbalové kluby) nebo v zahraničí
(Spojené království jako průkopník určitých opatření ve světovém měřítku).
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