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Vývoj bezpečnostních sborů v České republice v zrcadle legislativy,
strategických dokumentů a státního rozpočtu: Vězeňská služba České
republiky
Analyzovat vývoj právní úpravy činnosti Vězeňské služby ČR, obsah
jejich úkolů ve strategických dokumentech přijímaných usneseními vlády
a její financování v období let 1993-2013 v kontextu integrace České
republiky do Evropské unie a proměn českého bezpečnostního prostředí.
Ing. Bohuslav PERNICA, Ph.D.
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:
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Připomínky a otázky k obhajobě: Vězeňská služba pracuje převážně s fixními náklady
danými počtem věznic a soudů (justiční stráž). Zároveň musí zajistit standard ochrany
lidských práv, pokud jde o minimální plochu, kterou mají mít vězni k dispozici (4 m2).
Vysvětlete vývoj vztahu výdajů Vězeňské služby ČR, počtu vězňů a počtu věznic v České
republice pro období let 1996-2014, a to s pomocí grafu nebo tabulky.

Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)

Navržený klasifikační stupeň:

velmi dobře

Do rámečku vypsat hodnocení: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře, nevyhověl/a.
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