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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Martin Polák 
s názvem: Vývojové trendy trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů České republiky
 Kritéria hodnocení diplomové práce Počet bodů 

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30 bodů)* 

25 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 25 

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)* 

30 

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

23 

5. Celkový počet bodů 103 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Vysvětlete princip institutu zkoušky spolehlivosti a jaký má vliv na předcházení trestné činnosti
příslušníků bezpečnostních sborů?

2. Rozveďte, jaká je míra latence trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů.

3. V čem spočívají specifika trestné činnosti příslušníků Vězeňské služba ČR?

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

Autor práce zpracoval téma zdařilým způsobem, stylisticky a jazykově je práce na dobré úrovni, autor se
vyjadřuje přiměřeně odborným jazykem. Diplomová práce je přehledně a logicky strukturována, vhodně
doplněna schématy a grafy, které rozvíjejí především empirickou část. Z hlediska zvolené metodiky je
výzkumná část pojata ústrojně, autor mohl podrobněji vymazeit základní výkumné otázy, cíl a předmět
výzkumu a pregnantněji formulovat výzkumné předpoklady. Výzkumná zjištění jsou ovšem dobře
interpretována, přehledně zpracována v tabulkách. V teoretické části se mohl autor váce věnovat institutu
zkoušky spolehlivosti, využívaného Generální inspekcí bezpečnostních sborů, který má bezprostředni vazbu
na předcházení trestné činnosti příslušníků bezpenčosních sborů. Celkově je ovšem možné konstatovat, že
autor prokázal schopnost pracovat s odbornou literaturou a zdroji, nadprůměrnou orientaci v problematice,
schopnost analyticky vyhodnotit dostupná data a vhodně prezentovat výzkumné závěry. Vzhledem k výše
uvedeným skutečnostem doporučují práci obhajobě.
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