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Cílem práce je definovat specifika a funkce městské policie ve srovnání                 
s Policií České republiky. Analýza situace v oblasti bezpečnosti ve 
vybraném regionu a určení hrozeb a možností opatření, která má ve své 
kompetenci městská policie. V případě identifikace slabých stránek, 
navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení bezpečnosti občanů. 
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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 

nadprůměrná 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: 
 

     Diplomová práce se zabývá oblastí zajišťování bezpečnosti obecní (městskou) policií 
ve zvolené obci České republiky. V úvodní kapitole jsou definovány obecné pojmy 
související se zkoumanou problematikou. Práce pokračuje určením postavení Policie ČR a 
obecní policie a určením jejich místa ve veřejné správě včetně stručných charakteristik a 
vzájemného vztahu. Ve druhé kapitole je popsán historický vývoj obecní policie na našem 
území, na což zcela logicky navazuje třetí kapitola zabývající se analýzou kompetencí obecní 
policie v současnosti. Čtvrtá kapitola se již zaměřuje na charakteristiku zvolené obce a obecní 
(městské) policie. Následuje charakteristika a dílčí analýza kriminality ve vybrané lokalitě a 
určení místních specifik. V šesté kapitole je uveden stručný popis vybraných obecních policií 



v Evropě a jejich souhrn. Následuje kapitola obsahující dotazníkové šetření, které je zaměřeno 
na oblast bezpečnosti občanů a fungování zvolené městské policie včetně návrhů respondentů 
na zlepšení. V závěru práce je sestavena SWOT analýza, na jejímž základě jsou definována 
doporučení na zlepšení práce vybrané městské policie. 

     Autorka diplomové práce si zvolila téma, které se týká bezpečnosti a jejího zajišťování 
městskou policií. Vhodně koncipovaná rešeršní část naznačuje, že problematika místní 
bezpečnosti byla pochopena v dostatečné míře. V praktické části autorka prokázala, že umí 
adekvátním způsobem kombinovat získané informace a ty následně použít. Rozsah výzkumu, 
který je v práci proveden, odpovídá požadavkům na diplomovou práci.  Práce má vhodnou 
strukturu a obsahuje vlastní závěry, které jsou ovšem v některých případech poněkud stručné. 
Toto se týká zejména závěrečných doporučení, která by s ohledem na rozsah získaných 
informací, zasloužila širší perspektivu. Formální stránka práce je v pořádku. Přestože práce 
vykazuje určité nedostatky plynoucí zejména z výše uvedené strohosti při interpretování 
vlastních výstupů, považuji ji za zdařilou a navrhuji hodnotit výborně.  

 

V rámci obhajoby navrhuji tyto otázky: 

1. V práci navrhujete, že by strážníci obecní policie mohli mít širší kompetence a uvádíte 
příklad z Polska. Jakou oblast trestných činů by mohla (dle Vás) obecní policie řešit v případě 
České republiky? 

2. Uměla byste uvést klady a také zápory užívání kamerového systému obecní policií?     

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