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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Barbora Schneeweissová 
s názvem: Analýza možných metod a postupů v oblasti prevence kriminality

Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 18 

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)* 

10 

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

40 

5. Celkový počet bodů 98 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Přínos diplomové práce pro praktickou realizaci celostátní Strategie prevence kriminality na léta
2017 - 2021.

2. Podíl Policie ČR Středočeského kraje na aplikaci projektu Bezpečné město a prevenci kriminality
vůbec.

3. Role pracovníků odboru tisku a prevence kriminality při realizaci projektu Bezpečné město.

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

Bc. Barbora Schneeweissová je pracovnicí odboru tisku a prevence v rámci Policie ČR Středočeského kraje
a jako taková se mimořádně aktivně podílí na preventivních projektech kraje. To se odráží i ve zpracování
diplomové práce.

Projektu Bezpečné město rozumí, podílí se na něm a je dobře orientovaná i v sofistikovaných metodách
policejních činností, k nimž patří i vedení videokonferencí a vidoeinterakcí v rámci trestního řízení.

Účastní se na vyhodnocování preventivních opatření policie a šetření povědomí o nich ve veřejnosti.

Zpracovává různé publikační a informační materiály z oblasti prevence kriminality určené odborné i laické
veřejnosti.

Diplomová práce je dobře zpracovaná.  Vytkla bych  jí pouze to, že  autorka si stanovila příliš široký okruh
navzájem nesouvisejících policejních činnosti, který by mohl být rozdělen do dvou diplomových prací -
prevence kriminality a projekt Bezpečné město a problematika videokonferencí a videointerakcí v rámci
trestního řízení.

Pokud se týče problémů provázejících zpracování diplomové práce, pak bych jistě zmínila pracovní vytížení
autorky, což je ostatně problém většiny zaměstnaných studentů.

Porozumění filozofii prevence kriminality a jejím kriminologickým aspektům  obohacuje  nejen  autorku
samotnou a její práci, ale také umožňuje srozumitelné  šíření metod a výsledků úspěšných projektů mezi
ostatní pracovníky odborů tisku a prevence v rámci policie v celé České republice v rámci jejich
celostátních setkávání.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím jí jako výbornou.
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