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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Martin Polák 
s názvem: Vývojové trendy trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů České republiky

Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

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

29 

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)* 

9 

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

35 

5. Celkový počet bodů 91 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaká jsou specifika trestné činnosti páchané příslušníky bezpečnostních sborů ve srovnání s
"běžnými" pachateli?

2. Jaká je efektivita trestního řízení vedeného GIBS z pohledu pravomocně skončených caus?

3. 

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

Vedoucí práce oceňuje přístup studenta k řešení zadaného úkolu a jeho snahu vypracovat co možná
nejkvalitnější práci, která se projevila téměř až urputností ve sběru podkladů a úsilí o získání co možná
nejpodrobnějších dat o zpracovávané problematice. Pracoval efektivním způsobem a velmi kultivovanou
úrovní zpracování úkolu prokázal svoji připravenost reprezentativně pojednat o daném tématu a využít
vědomosti a dovednosti získané v době studia na fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého
učení technického v Praze. Nad rámec studia si prohloubil znalosti trestního práva (hmotného i
procesního), což mu bude k užitku také při vykonávání jeho současné profese policisty. Při vypracovávání
své práce byl částečně limitován specifickými zdroji relevantních informací, poněvadž informace
zveřejňované GIBS jsou (vzhledem ke krátké historii této instituce a personálním změnám v jejím vedení)
zpracovávány odlišnými metodikami a tak vyčíst z nich sledované trestné činy rozdělené dle skutkových
podstat jednotlivých trestných činů v paragrafovém znění dle trestního zákoníku a provedení komparace
trestné činnosti za sledované období 2012–2015 si vyžádalo zvýšené úsilí autora. Jeho práce Vývojové
trendy trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů České republiky má dle názoru hodnotitele
potenciál využití kriminology a také jako materiál pro diskusi o efektivitě činnosti GIBS a výsledcích české
justice v oblasti tohoto společensky tak závažného fenoménu, jakým bezesporu trestná činnosti osob
činných v orgánech prosazování práva je.   
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