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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Hudcová Jméno: Pavlína Osobní číslo: 484261
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování
Název práce: Stav a specifika kriminality cizinců na území města Mladá Boleslav

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

20

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 12

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)*

3

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

26

5. Celkový počet bodů 61

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. V kapitole 6.4.1.2.1. jsou tabulky obsahující stanovená kritéria pro výpočet multikriteriální analýzy. Kritéria jsou
stanovená na základě informací o počtu cizinců ve Středočeském kraji. Kritéria jsou určená tedy pro trestné činy
spáchané cizinci na území Středočeského kraje. Kritéria jsou v měřítku upravená dle kritérií pro Hasičský záchranný
sbor (dále jen: „HZS“). Zdůvodněte použití právě kritérií HZS u trestné činnost cizinců.

2. Je či není trestná činnost cizinců v Mladé Boleslavi zásadní problém v kontextu všech zjištěných dat z výsledků
analýz? Odůvodněte svůj závěr.

3. Jak dělíme trestné činy dle trestního zákoníku? Vyjmenujte OČTŘ dle zákona.
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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 je jen průměrné úrovně. Na cca 20% stránkách se vyskytují  písařské, stylistické chyby, ale i
obsahové (např. Kladno a M.Boleslav opakovaně označována jako krajská města), které celkově snižují úroveň práce.
Dále nebyla dodržována jednotná úprava např. u některých tabulek či grafů. Z práce lze celkově vypozorovat, že
autorka se ne zcela orientuje v základních právních pojmech, jako je např. rozdělení trestných činů, pojmy - trestný
čin, orgány činné v trestním řízení či správní řízení. Autorka se věnovala rozlišení mezi objasněností u registrových a
neregistrovaných  trestných  činů,  což  však  zásadně  nemělo  vliv  na  celkové  vyhodnocení  a  naopak  to  práci
znepřehledňovalo. Naopak práce postrádá důležitou informaci, že cizinci vyskytující se v M.Boleslavi a okolí mohou
být k pobytu v ČR přihlášeni naprosto na odlišném místě, což může ovlivnit výsledky statistických analýz. Celkově se
práce jeví jako nepřehledná a nesystémová. Ne zcela bylo dodrženo zadání DP, a to např. u terénního šetření -
dotazníku, kdy nebyli mezi respondenty zástupci místní samosprávy, preventivní instituce a nevládní organizace.
Tato skutečnost velmi pravděpodobně ochudila a měla vliv na celkový výsledek terénního šetření. Dále autorka při
návrhu  a  formulaci  doporučení  k  prevenci  trestné  činnosti  cizinců  se  pouze  ztotožňuje  s  návrhy  oslovených
respondentů a sama se hlouběji  nezamýšlí  nad konkrétními kroky. Práce postrádá návrhy možností odhalování
trestné činnosti cizinců na základě zjištěných výsledků. DP taktéž postrádá jasné vyhodnocení, zda je či není trestná
činnost cizinců v Mladé Boleslavi zásadní problém v kontextu všech zjištěných dat z výsledků analýz. Jeden ze
závěrů  je,  že  trestná  činnost  cizinců  je  na  vzestupu.  Avšak  práce  postrádá  porovnání  tohoto  konstatování  v
souvislosti s jejich počtem/nárůstem v teritoriu a počtem obyvatel.

Jméno a příjmení: Mgr. Vendula Kwasniaková
Organizace: Ministerstvo vnitra ČR
Kontaktní adresa: Nad štolou 936/3, 170 34 Praha 7-Holešovice


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


