
 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: +420 224 359 973, www.fbmi.cvut.cz

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Miroslav Zavadil, DiS. 
s názvem: Postupy a metody řešení závažné kriminality - analýza metanolových podvodů

Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

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

28 

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)* 

8 

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

36 

5. Celkový počet bodů 90 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Můžete popsat jakou úlohu v metodách řešení závažné kriminality hraje odbor analytiky?

2. Zhodnoťte, zdali bylo možné, státnímu zástupci předložit návrh na podání obžaloby v metanolové
kauze bez toho, aniž by do případu samotného vstoupili pracovníci odboru analytiky?

3. Jaký je Váš názor na operativně pátrací prostředky?

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

Práce se zabývá aspekty postupů a metod při řešení závažné kriminality a jejími specifiky, s nimiž se běžně
teorie a praxe  policejních činností setkává. Jde o téma v trestním řízení vysoce aktuální, jelikož se mnoho
postupů a metod orgánů činných v trestním řízení neobejde bez zásahů do svobod občanů, ale bez
potřebných znalostí a dovedností, by si i mnozí policisté jen ztěžka dokázali představit objasňování
závažných forem trestné činnosti.
Snad každá vyspělá společnost je konfrontována s touto problematikou.   
Předložená práce vhodným a vyváženým způsobem propojuje aspekty hmotněprávní, procesněprávní a
kriminalistické, přičemž poukazuje na aktuální problémové oblasti závažných forem trestné činnosti s
vhodně zvoleným exkursem k případovým studiím. Oceňuji, že předkladatel neopomenul práci s aktuální
judikaturou. K tématu práce je vhodně zvolená i případová studie metanolové kauzy.
Text práce je uspořádán logicky a věcně, kdy autor využil analýzy, komparace, zkušeností svých vlastních a
zkušeností svých kolegů . Celkově práci hodnotím jako přínosnou a velmi dobře zpracovanou.
V práci neshledávám žádné podstatné formální a obsahové pochybení, které by bránily vykonání
oponentského řízení.      
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