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

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30) 

28 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 18 

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 85 

Návrh otázek k obhajobě

1. V závěru konstatujete, že Česká republika je v oblasti řešení nepokojů dobře vybavena, ale myslíte
si, že počty, rozmístění a připravenost pořádkových jednotek jsou v současné době dostatečné?

2. 

3. 

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

Studentka si vybrala pro svou bakalářskou práci aktuální téma a vypracovala jej zajímavou formou,
zejména je zajímavý rozbor a vyhodnocení jednotlivých událostí z let 2000, 2005  a 2011, které byly hojně
diskutovány v laické i odborné veřejnosti a zejména pak v masmédiích. Okruh použité literatury je
přiměřený zvolenému tématu a zahrnuje i „cvičební řád“ s taktikou pořádkových jednotek, která by neměla
unikat mimo Policii ČR, ale z tohoto je zřejmé, že si autorka dala práci s nashromážděním těžko dostupných
materiálů. Předložená bakalářská práce po formální, obsahové a stylistické stránce splňuje kriteria na ni
kladené i grafická úprava je velmi dobrá.   

Jméno a příjmení: nprap. Mgr. Matěj Tejmar
Organizace: Služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení obecné
kriminality
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