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

28

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 17

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)*

5

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

30

5. Celkový počet bodů 80

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Domníváte se, že kriminalita cizinců je optikou široké veřejnosti vnímána odlišně ve srovnání s kriminalitou
páchanou českými občany? Pokud ano, za jakých okolnosti a jaké to může mít negativní důsledky?

2. 

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

Autorka zpracovala téma týkající se kriminality cizinců ve vybraném regionu města Mladá Boleslav. V teoretické
části  autorka  přehledně  zpracovává  základní  terminologická  východisky,  vymezuje  klíčové  oblasti  týkající  se
kriminality, struktury, stavu, dynamiky kriminality a stručně popisuje podstatu vědního oboru kriminologie, tedy
pomocné vědy trestního práva. V dalších částech se autorka soustřeďuje na charakteristiku a specifika zvoleného
regionu.  Pracuje  se  statistikami  a  volně  dostupnými  zdroji.  Uvedené  informace  dílčím způsobem ilustruje  na
praktických příkladech. V praktické části analyzuje současný stav kriminality v uvedeném regionu, komparuje s
městem Kladno,  využívá metodu multikriteriální  analýzy a  v  závěru rovněž prezentuje  výstupy dotazníkového
šetření. Práce je pojata ústrojným způsobem, výsledky šetření jsou vizualizovány prostřednictvím tabulek a grafů. Z
hlediska stylistického a jazykového se bohužel v textu i přes opakovanou korekturu vyskytují drobné překlepy či
gramatické chyby, odborně je text přiměřený, s jistými terminologickými nepřesnostmi. Přes uvedené nedostatky lze
konstatovat, že autorka pracovala s adekvátním množstvím literatury, statistickými analýzami a dalšími relevantními
zdroji, čerpala ze zkušeností odborníků z praxe a výsledná zjištění stručně sumarizuje. Diplomantka tak prokázala
dobrou orientaci v problematice, zájem o téma a práci lze doporučit k obhajobě.
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