
 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 OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Rudolf Kysela 
s názvem: Možná role obecní policie jako ostatní složky IZS při vybraných mimořádných událostech a
dalších souvisejících činnostech de lege ferenda

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

26 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (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) 

9 

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

32 

5. Celkový počet bodů 83 

Návrh otázek k obhajobě

1. Dospěl jste k řadě zajímavých závěrů a doporučení. Domníváte se, že jsou tato doporučení
realizovatelná v praxi? Co jste udělal nebo uděláte pro to, aby byla realizována?

2. Domníváte se, že obecní policie plní v současné době celý rozsah povinností, které jsou jí ukládány?
Je schopna svoji činnost dále rozšiřovat?

3. Seznámil jste nebo plánujete seznámit se závěry své práce vedení vaší městské policie?

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

Předložená práce splnila stanovené cíle. Navrhuje řadu zajímavých námětů na rozšíření role obecní policie
jako ostatní složky IZS při vybraných mimořádných událostech. Domnívám se však, že by se městská policie
měla především zaměřit na svůj případný nevyužitý potenciál a realizovat a provádět jej v současném
právním rámci. Více se zaměřovat především na problematiku samosprávných činností a výkon státní
správy nechávat především na součinnosti složek IZS.   

Jméno a příjmení: doc. PhDr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., dr.h.c.
Organizace: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.
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