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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků): 

 
Studie je velmi obsáhlá a obsahuje celou řadu informací, které by mohly sloužit  
i jako učebnice (výukový podklad) k tématu místních záležitostí veřejného pořádku. Jsou zde 
uvedeny i informace, které nejsou příliš známé nebo samozřejmé, včetně SWOT analýzy 
některých možných řešení.  
 
Jedná se o určitý vzor, který by mohl být výhledově zpracován ke každému územnímu 
odboru Policie České republiky. Takový přehled by velmi přispěl ke zlepšení informovanosti 
policejních představitelů, možná více, než formálně uzavřené koordinační dohody. 
 
Autor otevřel ucelený záběru témat, souvisejících s aktuálními trendy v oblasti zajišťování 
místních záležitostí veřejného pořádku. V přehledu nechybí žádný významnější aspekt či 
strategie v této oblasti. Autor v této oblasti zároveň aktivně publikuje (Bezpečnostní teorie 
a praxe, Security magazín). Samotná „mikrosonda“ na téma správního obvodu Kutná Hora je 
pak více než vyčerpávající. Je zřejmé, že získat zpětnou vazbu od vedení tolika obcí nebylo 
vůbec snadné. Zjištěné výsledky byly v mezích možností maximálně názorně podchyceny. 
Jedná se podle mého názoru o podklad, využitelný i pro místně příslušné zástupce Policie 
České republiky, stejně jako Ministerstvo vnitra České republiky. 
 
Aniž by se jednalo a priori o negativum, zvolený obvod Kutná Hora je relativně „poklidný“. 
Sonda do prostředí jiného obvodu by mohla být o poznání zajímavější. 
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