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Ostatní připomínky k práci
Bakalářská práce se zabývá problematikou obecní policie, konkrétněji analýzou vybraných ukazatelů ve dvou
zvolených obcích, přičemž jedna je a druhá není zřizovatelem obecní/městské policie, následují závěry a možná
doporučení. Úvodní části práce jsou věnovány představení zkoumané oblasti, metodologii a teoretické základně
(obecní policie, její historický vývoj, struktura činnosti, financování obecní policie, oblast veřejnoprávních
smluv). Následuje vstup do praktické části, kde jsou charakterizovány obě vybrané obce (obec Tuchlovice a
město Smečno), struktura činnosti obou obecních/městských policií, financování a kriminalita, respektive
přestupky spáchané v obou obcích. Následuje analýza vybraných ukazatelů, vyhodnocení výsledků a návrh
doporučení.
Práce se zabývá, jak již bylo zmíněno, analýzou ukazatelů u dvou vybraných obcí, přičemž cílem by mělo být
analyzovat situaci u dvou přibližně stejně velkých obcí, kde jedna je zřizovatelem obecní policie a ve druhé
vykonává tuto funkci obecní policie na základě veřejnoprávní smlouvy se sousedním městem. Problematika je to
náročná a komplexní, což do jisté míry předurčuje jistá omezení, která jsou místy v práci patrná. Autorka si
zvolila 3 oblasti, kterými se zabývala – struktura činnosti obecní policie, financování městské policie a vývoj
kriminality (přestupků). V rámci zvolených ukazatelů následně komparovala obě obce a navrhla doporučení.
Práce má standardní strukturu, jednotlivé části logicky navazují a směřují k navrženým cílům. Je zde použita
modifikované metodika, což by mohlo být předmětem diskuse, ale ukazuje to na určitý vlastní přínos autorky.
Chválím aktivitu zejména při empirickém výzkumu, samostatnost, kreativitu a nasazení autorky. Stylistika práce
je vhodná, i když místy lze nalézt ne úplně přesné formulace. Na konci práce, kde jsou shrnuty výsledky a
navržena doporučení, lze opět nalézt poměrně zjednodušené závěry, nicméně práci celkově hodnotím pozitivně.

Otázky a náměty k obhajobě
1. Obecní policie má v České republice poměrně omezené kompetence. Popište, jak si v této oblasti stojí
v porovnání s dalšími zeměmi Evropské unie.
2. V kapitole 2.3.2 krátce zmiňujete finanční podporu Ministerstva vnitra České republiky pro obce, které
provozují obecní policii. Rozveďte toto téma šířeji.

Závěrečné hodnocení
Práci doporučuji k obhajobě.
Tuto bakalářskou práci navrhuji hodnotit známkou: výborně mínus

V Pardubicích 28.8.2017
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