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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Mach Jméno: Petr Osobní číslo: 419265
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování

Název práce: Analýza vývoje trestné činnosti na území České republiky a její vliv na bezpečnost
obyvatel

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

26

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 16

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)*

31

5. Celkový počet bodů 81

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. V čem spatřujete důvod klesající kriminality na území ČR?

2. Jaká opatření byste na základě výsledků Vaší DP navrhl udělat?

3. 
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IV. 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 podrobný komentář

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

V. KOMENTÁŘ

Diplomová práce Petra Macha na téma „Analýza vývoje trestné činnosti na území České republiky a její vliv na
bezpečnost  obyvatel“  má  požadovaný  rozsah  a  odpovídající  strukturu.  Práce  obsahuje  zanedbatelný  počet
pravopisných chyb. Stylistická úroveň autora je vyhovující.
Autor práce si za svůj cíl stanovil navrhnout opatření, která by vedla ke zlepšení činnosti orgánů činných v trestním
řízení, případně předcházení trestné činnosti nebo zmírnění dopadů na bezpečnost obyvatel.
V teoretické části práce autor nejprve představil skupiny nejčastěji páchaných trestný činů, zabýval se pachateli
trestných činů, jejich obětmi a také postupy orgánů činných v trestním řízení.
V praktické části využil rozsáhlé statistiky trestné činnosti na území ČR za období od 01.01.2008 do 31.12.2018. Na
základě analýzy vývoje trestné činnosti pak zpracoval analýzu rizik HAZOP na vybranou trestnou činnost. Současný
systém vedení trestního řízení pak autor zhodnotil SWOT analýzou. Nad výsledky svých výzkumů se autor racionálně
zamýšlí a navrhuje různá opatření.

Jméno a příjmení: Ing. Břetislav Čupr
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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