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Hodnocení práce  
Cílem BP bylo poskytnout základní informace o podmínkách vzniku a formování 
antikonfliktního týmu ČP. Tento cíl byl splněn.  
Student zpracoval téma v širší veřejnosti málo známé. Práce uvádí důvody, které vedly 
k založení AKT, jeho určení a význam, je také doloženo, že antokonfliktní týmy spolupracují 
a vyměňují si zkušenosti v rámci celého středoevropského regionu. Především se autor 
zaměřil na přípravné vzdělání této policejní složky.  Zde velmi vhodně využil vědomosti a 
poznatky svého studia, které touto prací zakončuje. Kapitola o vzdělávání je zpracovaná 
kvalitně a přehledně. 
Vhodným doplněním je uvedení popisu jednotlivých případů, kdy AKT dosáhl díky své 
odborné přípravě eliminace možných střetů několika nepřátelských skupin demonstrantů. 
Poslední částí je prezentace výsledků dotazníkového šetření. Cíle, hypotézy i metodika tohoto 
šetření, struktura zjišťovaných okruhů a samotná analýzy jsou zpracovány zdařile a pečlivě 
prezentovány prostřednictvím grafů. 
 Celková metodika zpracování BP je dobrá, stejně jako práce s odbornou literaturou, úředními 
dokumenty a dalšími materiály. Práce má odpovídající členění, jazyk práce je dobrý, je tam 
ovšem několik (asi) překlepů (s. 39 – „“rom“; s. čí „ikdyž“ ...), jinak formální zpracování a 
celkový dojem z práce je velmi dobrý. 
Na str. 41 uvedl autor v poznámce č.60 nepřesnou definici levicového extremismu (definice je 
podle BIS, ale v textu BIS nezní tak zjednodušeně: jako v poznámce „odmítající respektovat 
jakýkoliv společenský řád a jeho struktury“).  
Odborný přínos práce a její praktické využití je dáno už tím, že se jedná o zpracování málo 
známé, resp. téměř neznámé činnosti Policie ČR, která má celospolečensky pozitivní  
význam.   
Souhrnné vyjádření:  

Bakalářská práce studenta Roberta Marxe splnila vytčené cíle práce a její zpracování splňuje 
požadavky na BP, doporučuji tuto práci k obhajobě. 
       
Otázky k obhajobě: 

Absolvoval jste uvedená vzdělání pro AKT, v práci je několik podle mne nejasných 
„ideologických zjednodušení“, mohl byste je vysvětlit?  
Jedná se o „ohlášený pochod PEX, proti odsouzení Pechance za vraždu. 
1. Co považujete na levicových demonstrantech za extrémní, podle čeho to posuzujete? Jak 
vysvětlíte pasáž na str. 43: 
„ byl zaznamenán shluk deseti osob – anarchistů, příslušníků krajní  levice. Z důvodů 
možného narušení pochodu .... byla tato skupinka kontaktována pořádkovými jednotkami ...“ 
a) Znamená to, že nebyli kontaktováni AKT, ale že se proti nim zakročilo „tradičními 
metodami“?  
b) Jak jste poznali, že skupina těch deseti anarchistů jsou extremisté? Znamená, že když 
vyjadřují nesouhlas s neonacisty a rasisty, že „odmítají respektovat jakýkoliv společenský řád 
a jeho struktury“? 
 

Celkové hodnocení práce známkou:   


