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K předmětu (tématu) práce:
Předložená diplomová práce vypracovaná na téma „Zajišťování veřejného pořádku
v České republice a Státu Izrael“ si klade za cíl analyzovat problematiku zajišťování
veřejného pořádku ve dvou zcela odlišných státech. Zvolené téma – zajišťování veřejného
pořádku je v posledních letech aktuální a hojně diskutované. Autorka ve své práci velmi dobře
rozebrala postupy a odlišnosti zajišťování bezpečnosti v obou zemích. Pochvalu si zaslouží za
poměrně odvážnou volbu právě Státu Izrael. Z tohoto úhlu pohledu se pustila do analýzy pro
většinu z nás něčeho velmi málo známého.
K metodice a práci s prameny:
Pro úspěšné zpracování diplomové práce bylo zapotřebí věnovat značnou pozornost
výběru a zpracování zdrojů. Autorka prostudovala pečlivě platnou právní úpravu obou států,
odpovědně přistupovala k odborné literatuře a vycházela i z jiných zdrojů, zejména
internetových. Ve své práci pracuje s velkým množstvím judikatury. Citační normy jsou
v zásadě v pořádku. Zcela nepochybně bylo náročné nastudovat a využít zdrojů a pramenů
týkajících se Státu Izrael.
Diplomantka prokázala schopnost zpracovat vybrané téma v adekvátním rozsahu a
zcela samostatně.
Formální a systematické členění práce:
Diplomová práce o rozsahu 107 stran textu, je členěna do šesti kapitol, úvodu a
závěru. Jednotlivé kapitoly jsou dále podrobně rozčleněny. Diplomová práce má logickou
strukturu. Po stručném „Úvodu“ (str. 1), ve kterém autorka představuje záměr (cíl) své práce,
následuje první kapitola práce s názvem „Veřejný pořádek v České republice“ (str. 2-5).
Autorka objasňuje pojem veřejného pořádku obecně a jeho pojetí v České republice.
V kapitole druhé „Zajištění veřejného pořádku České republiky“ (str. 5-21) věnuje autorka
pozornost ústavnímu zakotvení veřejného pořádku, Policii ČR, Obecní policii, Hasičskému
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záchrannému sboru a dalším institucím podílejícím se na ochraně veřejného pořádku.
Kapitoly třetí „Veřejný pořádek ve Státě Izrael“ (str. 22-31) a čtvrtá „Zajištění veřejného
pořádku Státu Izrael“ (str. 32-82) postupně popisují pojetí veřejného pořádku ve Státě Izrael
v historicko-politickém kontextu a současné právní pojetí tohoto pojmu (kapitola třetí), dále
pak jednotlivé složky, které se na zajištění veřejného pořádku podílejí (kapitola čtvrtá).
Kapitola čtvrtá je zpracována velmi precizně. Zde je patrný autorčin opravdový zájem o
danou problematiku. V kapitole páté „Držení zbraně v České republice“ (str. 83-89) je stručně
nastíněna problematika držení zbraně v ČR. Poslední šestá kapitola „Komparace a diskuze“
(str. 90-105) poukazuje na největší rozdíly v českém a izraelském zajištění veřejného pořádku.
Autorka postupně upozorňuje na rozdíly mezi BIS a Shabakem (vnitřní zpravodajské služby),
na rozdíly mezi českou a izraelskou armádou, Policií ČR a Magavem a nakonec poukazuje na
míru zapojení civilistů při ochraně veřejného pořádku obou států. Práce je zakončena krátkým
„Závěrem“ (str. 106-107).
Diplomová práce je psána dobrou češtinou. Je čtivá a srozumitelná. Ta část diplomové
práce, která se týká problematiky zajištění bezpečnosti ve Státu Izrael, bude jistě lákavá a
inspirativní i pro laickou veřejnost. Práce obsahuje řadu dobrých postřehů a námětů na
případnou změnu stávající české právní úpravy. Z textu diplomové práce mám dojem, že
autorka způsob ochrany veřejného pořádku ve Státu Izrael pokládá za téměř dokonalý. Nabízí
se tradiční otázka – čím by se Česká republika mohla inspirovat a jaké změny platné právní
úpravy by byly naší bezpečnosti ku prospěchu. A naopak – v čem by mohla být Česká
republika inspirativní pro Stát Izrael.
Shrnuji:
Paní Michaela Pavlátová předložila velmi zdařilou práci. Její diplomová práce splňuje
požadavky kladené na práce tohoto typu. Předloženou diplomovou práci doporučuji k
obhajobě a předběžně (v závislosti na průběhu ústní obhajoby) navrhuji ji klasifikovat
známkou „výborně“.

V Praze dne 24.9.2018

JUDr. Ivana Millerová, Dr.
Katedra správního práva a správní vědy
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