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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  
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vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Cílem diplomové práce bylo definovat specifika a funkce městské policie ve srovnání 

s Policií ČR a analyzovat bezpečnostní situaci ve vybraném regionu; v návaznosti na to určit 

hrozby a možnosti opatření, které má ve své kompetenci městská policie. Dále v případě 

identifikace slabých stránek navrhnout opatření k zlepšení bezpečnosti.      

Autorka zvolila strukturu práce rozdělenou do sedmi kapitol. V prvních třech kapitolách 

řeší obecné teoretické otázky a zabývá se městskou (resp. obecní) policií jako takovou.  Čtvrtá 

a pátá kapitola se zabývají konkrétní obecní policií (Městskou policií ve Vysokém Mýtě) a 

úrovni kriminality tamtéž. Šestá kapitola je komparací postavení městské (obecní) policie ve 

vybraných evropských zemích. Sedmá kapitola je z hlediska vlastního přínosu diplomantky 



stěžejní částí práce, když analyzuje provedené dotazníkové šetření, zabývá se návrhy obyvatel 

na zlepšení činnosti městské policie (vyplývající z dotazníku), provádí SWOT analýzu a 

následně práce ústí v doporučení na zlepšení současného stavu. 

Práce je po jazykové a formální stránce vyhovující. Práce s literaturou vyhovuje 

požadavkům na diplomovou práci. Rozsah práce je odpovídající, ba nadprůměrný (67 stran). 

Autorka cíl práce tedy splnila. Přes toto konstatování mám k práci následující výhrady: 

- přinejmenším v nadpisech kapitol, které se zabývají postavením obecní policie, by 

bylo vhodnější používat termín obecní policie (místo používaného městská policie); 

v samotném textu práce při definici (kap. 1.1 a 1.2) je termín použit správně, 

- otázkou je, zda by název 5. kapitoly neměl být jiný, neboť pojem kriminalita může být 

vztahován buď jen k trestným činům, či k souhrnu trestných činů a přestupků, zatímco 

kapitola se logicky zabývá statistikou přestupků, které jsou v kompetenci obecní 

policie. (Dále vzhledem k tomu, že součástí cíle práce byla také analýza situace v 

oblasti bezpečnosti ve vybraném regionu je otázkou, zda by součástí této analýzy 

neměla být i analýza trestné činnosti, přinejmenším některých oblastí méně závažné 

kriminality, které autorka ve svých doporučeních navrhuje předat do kompetence obec 

ní policie). 

Tyto výhrady lze však považovat pouze za dílčí připomínky, které nemají výrazný vliv na 

celkové vyznění práce.   

Otázka k obhajobě: 

V závěrečných doporučeních navrhujete rozšíření kamerového systému a zvýšení počtu 

strážníku městské policie. Domníváte se, že takové dodatečné náklady na činnost policie by 

byly vyváženy dostatečnými přínosy v podobě (výrazného) zlepšení bezpečnostní situace ve 

městě? (Tj. jeví se Vám bezpečnostní situace ve městě Vysoké Mýto natolik špatná, že by 

takové zvýšení výdajů bylo potřebné?). A dále, myslíte si, že by realizace těchto opatření 

zlepšila vnímání městské policie mezi občany? 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
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