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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Martin Burian 
s názvem: Preventivní činnost městské policie hl. m. Prahy zaměřená na prodej a požívání alkoholu u
mladistvých osob

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

24 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 14 

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

7 

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

36 

5. Celkový počet bodů 81 

Návrh otázek k obhajobě

1. Vysvětlete, proč je podle Vás právě myšlenka „Community policing“ pro MP HMP nejvhodnější
preventivní program?

2. Čím podle Vás pomůže strážníkům MP HMP připravovaná novela zákona o obecní policii v boji
proti podávání, prodeji a umožnění požívání alkoholu mladistvým?

3. Existují jiné preventivní programy mimo „Community policing“, které by MP HMP mohla aplikovat
v boji proti podávání, prodeji a umožnění požívání alkoholu mladistvým?

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

Posudek vedoucího práce
Předkládanou bakalářskou práci zaměřenou na stále velmi aktuální téma hodnotím jako zdařilou. Student
projevil zájem o rozebíranou tématiku a jde vidět snaha o zlepšení stavu věci a přístupu společnosti k
problematice alkoholu a mladistvých. Přínos bakalářské práce vidím zejména v návrhu změn fungování
prevence u městské policie a návrhu nového preventivního programu.
Student při zpracování bakalářské práce využíval své vlastní zkušenosti z prostředí městské policie,
přijímal ochotně názory, rady a snažil se řešené úkoly plnit samostatně.
V práci jsou dodrženy formální náležitosti bakalářských prací a je použito dostatečné množství literárních
zdrojů.
Drobné překlepy a chyby hodnotím jako drobné nedostatky práce, tak jako provedené dotazníkové šetření,
které by si zasloužilo větší prostor a rozpracování. Během zpracování práce se v médiích objevilo několik
kauz spojených s mladistvými, drogami a kriminalitou. Mediální tlak se mohl negativně projevit na vnímání
celkové situace u respondentů, tak i u studenta.
Bakalářská práce splňuje požadavky na tento typ kvalifikačních prací, proto ji doporučuji k obhajobě a
hodnotím klasifikačním stupněm „B“.

       

Jméno a příjmení: Mgr. Jiří Tůma
Organizace: Městská policie hl. m. Prahy.
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