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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Pavel Bolina, DiS. 
s názvem: Problematika nástražných výbušných systémů z kriminalisticko taktického hlediska

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

27 

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

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

8 

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

32 

5. Celkový počet bodů 84 

Návrh otázek k obhajobě

1. Charakterizujte typové činnosti vztahující se k problematice NVS.

2. Popište základní úkoly operačního důstojníka při přijímání anonymního oznámení o uložení NVS.

3. Jaké jsou prvotní úkony hlídky PČR při oznámení o nálezu NVS?

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské 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  

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



Komentář

Hodnocená BP Pavla Boliny na téma „Problematika nástražných výbušných systémů z kriminalisticko
taktického hlediska“ splňuje požadavky odborného textu. Má odpovídající strukturu a požadovaný rozsah.
Pravopisné chyby se v práci vyskytují minimálně. Stylistika je na dobré úrovni.

Jelikož je autor příslušníkem PČR zařazeným řadu let na oddělení SKPV, které se specializuje mimo jiného i
na problematiku nástražných výbušných systémů (dále jen NVS), je práce psána kvalifikovaně bez
jakýchkoliv faktických chyb.

Za cíl práce si autor stanovil představit problematiku NVS, trestnou činnost s nimi spojenou a postup
složek IZS na místě činu. Na základě analýzy reálných případů a odborné literatury si pak předsevzal
vytvořit metodickou pomůcku, která by mohla sloužit při objasňování trestné činnosti spojené s NVS. Cíle
práce se autorovi podařily dostatečně splnit.

V teoretické části práce je nejprve představen pojem terorismus, jeho typy a cíle útoků, stejně tak jako
vybrané teroristické organizace.  Dále je vysvětlena problematika NVS, jejich definice, účinky, konstrukce,
klasifikace i způsoby jejich zneškodňování. V teoretické části práce nechybí ani představení obecných zásad
vyšetřování trestné činnosti spojené s NVS a rozbor jednotlivých trestných činů z trestního zákoníku,
kterých se pachatelé v souvislosti s hrozbou nebo skutečným použitím NVS mohou dopustit.      

V praktické části práce pak autor detailně popisuje tři případy poplašného oznámení NVS z praxe, včetně
popisu úkonů, které vedly k postupnému odhalení pachatelů. Zpětným pohledem na případy pak analyzuje
použité postupy.

Z provedených analýz, odborné literatury a svých znalostí a zkušeností, pak autor vytvořil metodickou
pomůcku k objasňování trestné činnosti, která je spojena s NVS.  Metodická pomůcka popisuje základní
doporučení postupu kriminalistů operaticvů, zejména pro případy poplašného ohlášení umístění NVS.
Příručka má logickou posloupnost, popisuje základní nejdůležitější úkony a je tak pro praxi využitelná.
Využitelná je zejména pro začínající kriminalisty operativce, kteří mají již dobré povědomí o trestním řízení,
avšak vzhledem ke své nezkušenosti by mohli na některé úkony zapomenout. Pro přímou práci kriminalistů
v „terénu“ pak autor práce vytvořil check list operativce, což je list papíru A4, se základními
kriminalistickými otázkami, které si musí kriminalista položit, uzpůsobenými pro prověřování trestné
činnosti spojené s ohlášením uložení NVS. Jedná se opět o v praxi využitelnou pomůcku. 

Práci navrhuji hodnotit známkou B.
       

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


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


