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     Předložená bakalářská práce obsahuje celkem 61 stran, z toho 60 stran vlastního textu, 
včetně obsahu díla. Práce je opatřena velmi  dobrým úvodem a závěrem, který  dostatečně 
zvýrazňuje cíle a zjištěné závěry.   Součástí práce je  seznam obrázků, grafů, tabulek a  
použité literatury.      
Bakalant při dodržení zadání bakalářské práce, práci rozčlenil na úvod, právní úpravu a rozbor 
právních pojmů v otázce postavení a organizace celní správy. Podrobně provádí rozbor 
oddělení mobilního dohledu s aplikaci činností Celního úřadu Kolín, kde mobilní dohled 
porovnává s vybranými celními úřady v rámci České republiky. Poslední část bakalářské 
práce věnuje významu mobilního dohledu v rámci států Evropské unie. Práce je zakončena 
závěrem.        
     Z hlediska formálního práce v zásadě neobsahuje nedostatky ani vady koncepčního 
charakteru.     
     Z hlediska materiálního práce rovněž  nevykazuje pochybení hodné zvláštního zřetele. 
Jedná se o poměrně zdařilou práci. 
     Bakalant se pravidelně v konzultačních hodinách  zúčastňoval konzultací s vedoucím práce 
a osvojil si tak potřebné dovednosti, které dobře promítl do zpracovávaného tématu. Při 
vypracování BP vycházel nejen z odborné literatury, ale hlavně čerpal vědomosti studiem 
právních norem, přičemž využil  vědomostí, které získal během studia Fakulty ekonomicko-
správní. Nemalý vliv na kvalitu bakalářské práce má  jeho  délka praxe u celního úřadu.  
     Posuzovaná práce splňuje v požadovaném rozsahu předpoklady kladené na tento druh 
závěrečných prací. Ačkoliv zvolené téma představuje širokou oblast, lze vyslovit závěr, že 
autor - i přes relativně stručné pojednání - zvládl úkol vytýčený v zadání práce. 
 
     S ohledem na shora uvedené okolnosti 
 

doporučuji 
 
předmětnou bakalářskou práci k vykonání obhajoby, v jejímž rámci kladu kandidátovi 
závěrečné státní bakalářské zkoušky tyto otázky: 

1. Co to je CITES, jeho využití pro činnost mobilního dohledu ?  
2. Jaký je rozdíl mezi trestným činem, celním přestupkem a celním deliktem ? 
3. Jaká trestná činnost je nejčastěji páchána při dovozu, vývozu a tranzitu zboží 

z pohledu příslušníka mobilního dohledu? 
 
    

     Samotné zpracování zadaného tématu hodnotím klasifikačním stupněm  výborně.   
Konečné hodnocení bude záviset na výsledku obhajoby. 
 
V Pardubicích dne 24. dubna    2011                                                      JUDr. Milan Krupař 
                                                                                                        Ústav veřejné správy a práva 
 


