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Cílem práce je určit specifika české extremistické/teroristické scény a na 
základě analýzy dostupných materiálů určit nákladovou náročnost 
zvolených zásahů složek Integrovaného záchranného systému, nasazených 
při nepokojích ve vybraných lokalitách ČR v letech 2008 – 2013. 
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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  x  
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 x  

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

naprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu  x   
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací    x 
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 x   

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
  x  

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 x   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 

Bakalářskou práci je možné považovat za úvod do problematiky ekonomické náročnosti 
zásahů Policie ČR proti extremismu. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První se zabývá 
popisem české veřejné správy se zaměřením na bezpečnostní složky. Ve druhé kapitole je 
pozornost zaměřena na charakteristiku extremistické scény v České republice a s tím spojené 
pojmy. Třetí kapitola blíže popisuje jednotlivé aktéry české bezpečnostní reality. Výše 
zmíněné části lze považovat z větší části za rešeršní. Čtvrtou kapitolou začíná výzkum,                  
který autorka zaměřila na popis vybraných zásahů integrovaného záchranného systému a s tím 
spojených nákladů. V poslední kapitole jsou interpretovány výsledky a navržena možná 
řešení.  

     



     Problematika finančního ocenění zásahů proti extremistům je téma, které je velmi 
komplexní. Autorka k tématu přistoupila tak, že zvolila konkrétní problematickou oblast,                
u které popsala jednotlivé události v roce 2011 a s nimi spojené provozní náklady a náklady 
na policejní opatření. Práce částečně splňuje cíle, které byly vytyčeny, její struktura je 
navržena vhodně. I přesto, že hodnocený text splňuje většinu náležitostí potřebných pro 
doporučení k obhajobě, je nutné vytknout několik věcí. Práce má slabší stylistiku, analytická 
část je spíše částí popisnou a lze pochybovat o relevantnosti některých závěrů. Přínosem je 
uvedení praktických příkladů a dostatečné proniknutí do oblasti tuzemského extremismu.                  
V závěru jsou navržena dílčí opatření, která mohou vést ke snížení patologických jevů ve 
společnosti a tím ke snížení nákladů spojených s jejich potlačováním. V práci bych přivítal 
více vlastních komentářů a závěrů plynoucích ze zkoumané problematiky a pečlivější 
zpracování ve formální rovině.   

Práci hodnotím stupněm velmi dobře. 

V rámci obhajoby navrhuji tyto otázky: 

1. Jaké jsou současné extremistické/teroristické hrozby pro ČR?   

2. V závěru práce hovoříte o prevenci. Jmenujte některé probíhající preventivní 
programy Policie ČR a popište je. 

 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: Dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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