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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Jana Hanžlová 
s názvem: Způsoby potlačování nepokojů policejními jednotkami

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

25 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 16 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

8 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

31 

5. Celkový počet bodů 80 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké tendence mají nepokoje, ke kterým je třeba nasazení pořádkových jednotek PČR?

2. Jak reaguje nezúčastněná veřejnost na policejní zásahy při veřejných nepokojích?

3. Jak byste zhodnotila práci a výsledky antikonfliktních týmů PČR?

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ X ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

 Bakalářská práce Jany Hanžlové má požadovaný rozsah, je téměř bez gramatických chyb a ani stylisticky
nevykazuje vážnější nedostatky.

 Za cíl práce si autorka stanovila přiblížit čtenáři problematiku zvládání nepokojů policejními jednotkami,
zmapovat činnost složek PČR specializovaných na zvládání takových nepokojů a na vybraných konkrétních
případech pak provést analýzy policejních zásahů.

 V úvodní části práce se autorka zabývá psychologií davu, hromadnými událostmi, u kterých nejvíce hrozí
vznik nepokojů, a představuje i síly a prostředky Policie České republiky k jejich zvládání. Využila k tomu
jak českých, tak zahraničních informačních zdrojů. Tyto zdroje pak dle pravidel ocitovala.

 V praktické části práce se jednak zabývala analýzou činností speciálních pořádkových jednotek a
antikonfliktních týmů PČR a jednak rozborem konkrétních nepokojů. Kladně je třeba ohodnotit, že k
analýze činnosti speciálních pořádkových jednotek a antikonfliktních týmů PČR využila zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, a požádala na základě něho PČR o řadu statistik. Dostala se tak k
běžně nezveřejňovaným informacím, které jí však PČR musela podle tohoto zákona vydat. Vzhledem ke
zpožděné odpovědi PČR však nestihla autorka práce tyto získané informace náležitě využít. Na konkrétních
nepokojích, zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky 2000, Czechtek 2005 a
protiromských demonstracích ve Varnsdorfu 2013, pak autorka analyzovala průběhy zvládání těchto
nepokojů policií a zamyslela se nad nimi. Informace k tomu získávala z řady zdrojů.

 Autorka pracovala zcela samostatně, sama také navrhovala obsah práce. Práce je standartní a nevykazuje
vážnější nedostatky. 

Práci navrhuji hodnotit známkou B.
       

Jméno a příjmení: Ing. Břetislav Čupr
Organizace: Policie ČR


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


