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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:   Jiří Petržilka 
s názvem: Analýza součinnosti subjektů činných při hromadném narušení veřejného pořádku
 Kritéria hodnocení diplomové práce P o č e t

bodů 

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

27 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 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)* 

7 

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

35 

5. Celkový počet bodů 86 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Co si myslíte o tzv. kettlingu a jeho zákonnosti v podmínkách ČR (srov. např. s § 43 zákona č.
273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů)?

2. Z jakého důvodu se domníváte, že Speciální pořádková jednotka Praha je v současné době patrně
nejlepší ze všech čtyř SPJ, které v ČR jsou? (viz str. 66)

3. 

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

Student si vybral pro svou diplomovou práci aktuální téma, jelikož problematika hromadného narušovaní
veřejného pořádku, zejména ve vztahu k diváckému násilí a zásahu Policie ČR, je často diskutována v laické
i odborné veřejnosti, ale i v masmédiích.

Okruh použité literatury je přiměřený zvolenému tématu a zejména oceňuji srovnání mezi legislativou v
České republice a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Po obsahové stránce bych
studentovi vytkl tři drobné nedostatky. Na str. 17 autor práce uvádí "policejní prezident, který má k
dispozici tři náměstky - náměstek pro uniformovanou policii, náměstek pro ekonomiku a náměstek pro
SKPV.", ale správně by měl být "první náměstek policejního prezidenta" místo "náměstek pro
uniformovanou policii". Student vycházel z pouze 6 let staré publikace, ale v nedávné době došlo ke změně.
Rovněž autor v celé práci používá pro státní útvar "Spojené království Velké Británie a Severního Irska"
nesprávné označení "Velká Británie", což je název ostrova. V hovorové češtině se termín "Velká Británie"
používá běžně, ale v diplomové práci by k těmto excesům docházet nemělo. Na str. 26 autor uvádí, že
policisté pořádkových jednotek jsou mimojiné vybaveni i služebním odznakem, avšak tímto se podle právní
úpravy rozumí pouze odznak služby kriminální policie a vyšetřování (viz § 12 zákon č. 273/2008 Sb., o
Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 122/2015, o způsobu vnějšího označení, služebních
stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie ČR a
o prokazování příslušnosti k Policii ČR). Po formální stránce působí rušivě různé odskoky odstavců, kdy
byly použity odskoky 0,5 cm a 1 cm. Rovněž by číslování práce mělo končit seznamem příloh, ale pokračuje
dál až do konce práce. Ve výzkumné části používá student pro označení grafů "Graf 1" atd., ale podle
požadavku fakulty by grafy měly být označeny jako obrázky, tj. "Obr. 1" atd. Grafy, resp. obrázky, ve
výzkumné části jsou "rozmazané" oproti ostatním obrázkům a tabulkám, což trochu degraduje jinak velmi
dobrou grafickou úpravu práce. V textu jsou použity zkratky "BESIP" a "SDH", které, ač obecně známé,
nejsou v textu vysvětleny ani nejsou uvedeny v seznamu zkratek, stejně jako v nich není uvedena zkratka
"URNA".

I přes popsané drobné nedostatky hodnotím práci jako velmi dobrou a doporučuji k obhajobě.     

Jméno a příjmení: Mgr.et Ing. Matěj Tejmar
Organizace: Služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení obecné
kriminality
Kontaktní adresa: Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní
odbor Praha venkov-ZÁPAD, Zborovská 13, Praha 5
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