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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:   Jiří Petržilka 
s názvem: Analýza součinnosti subjektů činných při hromadném narušení veřejného pořádku

Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

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

26 

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

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

8 

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

29 

5. Celkový počet bodů 80 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jak by dle Vás přispělo k udržování pořádku na fotbalových stadionech Vámi navrhované opatření
v podobě prodej vstupenek na občanský průkaz?

2. Jsou dle Vás síly a prostředky PČR zajišťující bezpečnost při rizikových fotbalových utkáních
dostatečné?

3. Jaký je Váš názor na úlohu pořadatelů na zajišťování bezpečnosti na fotbalových stadionech?

Celkové hodnocení úrovně vypracování diplomové 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  

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



Komentář

   DP Jiřího Petržilky splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Má požadovaný rozsah, odpovídající
strukturu a pro její sepsání bylo použito dostatečné množství informačních zdrojů. Informační zdroje byly
řádně ocitovány. Gramatická a stylistická úroveň práce je na dobré úrovni. Autor si stanovil několik cílů,
které se mu podařily splnit. Na základě provedeného výzkumu spočívajícího ve studiu odborné literatury,
řízeném rozhovoru s příslušníky pořádkových jednotek, dotazníkovém šetření mezi civilním obyvatelstvem
a komparací s Velkou Británií navrhl autor vlastní opatření na řešení problematiky hromadného narušení
veřejného pořádku v ČR.
Práce nevykazuje vážnější nedostatky.
   V případě řádné obhajoby práce navrhuji hodnotit známkou B.
       

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