
 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: +420 224 359 973, www.fbmi.cvut.cz

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Jaroslav Kukla 
s názvem: Činnost a úkoly Městské policie hl. m. Prahy v oblasti bezpečnosti a krizového řízení.

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

29 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 17 

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) 

37 

5. Celkový počet bodů 91 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jakou činnost Městské policie hl. m. Prahy v oblasti bezpečnosti považujete za nejužitečnější?

2. Jaké úkoly může plnit Městská policie hl. m. Prahy v případě vyhlášení některého z krizových
stavů?

3. Jaké metody by jste navrhl pro zlepšení vystupování a zvýšení profesionality strážníků Městské
policie hl. m. Prahy?

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

Tématem předložené bakalářská práce je činnost Městské policie hl. m. Prahy v oblasti bezpečnosti a
krizového řízené. Student práci rozdělil na dvě části, z nich první se věnuje zejména teoretické oblasti,
zatímco druhá se zaobírá praktickou činností městské policie. Teoretická část v úvodu seznamuje čitatele s
historie vnitřních bezpečnostních složek a jejich vývojem. Následně se autor zaměřuje na dnešní podobu
činnosti strážníka, počínaje jeho nástupem k obecní policii, výcvikem a výkonem praxe, vše se zaměřením
zejména k příslušným právním předpisům v oblasti bezpečnosti a krizového řízení. V praktické části práce
se student zaměřil na konkrétní činnost strážníků při výkonu práce a vnímání této práce veřejností. Z
bakalářské práce je zřejmé, že student je sám strážníkem a při zpracování tématu hojně čerpal ze své praxe.

1) Přístup studenta k řešení úkolu.
Student aktivně vyhledával kontakt s vedoucím práce, zpracované téma pravidelně konzultoval, v průběhu
přípravy dostatečně vyhledával příslušnou odbornou literaturu
a používal jí ke zpracování bakalářské práce. Student přistupoval k práci aktivně
a zodpovědně, za negativní je možné považovat určitou časovou tíseň při zpracování tématu, nutno však
konstatovat, že toto je úděl téměř všech studujících dálkově.

2) Připravenost, iniciativa a pracovní morálka.
Studen bohatě využíval při práci své pracovní zkušenosti, byl připraven je přínosným způsobem zhodnotit,
rovněž ale ochotně přijímal poznatky z literatury a pozorně vnímal názory vedoucího práce, které následně
promítal do bakalářské práce. Pracovní morálku studenta při zpracování tématu lze hodnotit, s ohledem k
pracovnímu vytížení studenta, jako nadprůměrnou.

3) Způsob a úroveň zpracování úkolu,
V práci jsou dodrženy příslušné materiální i formální náležitosti bakalářských prací.
Pro zpracování bakalářské práce bylo použito dostatečné množství literárních zdrojů, nicméně mohlo být
použito více zdrojů z odborné literatury evropských států. Pozitivně lze hodnotit obsah, rozsah a strukturu
provedeného výzkumu, rovněž způsob zpracování výsledků výzkumu. Zvolené téma bylo přehledně
rozvrženo do kapitol, cíle výzkumného úkolu byly převážně naplněny.

4) Přínos, popř. nedostatky práce.
Přínosem práce je komplexní seznámení čitatele s činností městské policie v oblasti krizového řízení a
zajišťování bezpečnosti, zejména se zaměřením na každodenní praxi výkonu služby strážníků a její styk s
občany. Neméně přínosné je i seznámení se s pohledem veřejnosti
na smysluplnost a prospěšnost činnosti strážníků. Za nedostatek lze považovat nedostatečné přenesení
poznatků získaných výzkumem do návrhů ke zkvalitnění činnosti městské policie v oblasti bezpečnosti a
krizového řízení. Na údaje získané výzkumem lze nepochybně
do budoucna navázat a obsah práce precizovat při dalším studiu. Za nezpochybnitelný přínos práce lze
následně považovat i pravděpodobnou diskuzi na dané téma mezi respondenty výzkumu.

5) Upozornění na případné potíže vzniklé v průběhu řešení práce.
V průběhu zpracovávání práce se ukázalo, že dané téma je nesmírně složité a široké, obtížně zpracovatelné
pouze v bakalářské práci. Z tohoto důvodu musela být práce maximálně zestručněna a tato skutečnost se
promítla do struktury práce.
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