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Cílem práce je analýza vývoje kriminality v okrese Svitavy za posledních 
5 let a následné porovnání s vybraným okresem Pardubického kraje. Na 
základě zvolených ukazatelů určit strukturu a vývoj kriminality v okrese 
Svitavy, porovnat jednotlivé segmenty se zvolenými okresem a určit 
příčiny stávajícího trendu vývoje kriminality. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Jan Fuka, Ph.D. 

 
náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti x   
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 x  

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací    x 
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
x    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
x    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
x    

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Nosným tématem bakalářské práce je analýza kriminality v okresech Svitavy a Chrudim na 
základně zvolených ukazatelů, kterými jsou celková kriminalita, majetková kriminalita, 
hospodářská kriminalita, podíly recidivistů, podíly dětí a velikost škody způsobené 
kriminalitou. V práci je provedeno srovnání obou zvolených okresů, shrnutí dosavadního 
vývoje současně s faktory, které mají potenciál kriminalitu ovlivňovat a stručná predikce 
možného vývoje kriminality v obou okresech.  
Autorka práci rozdělila do sedmi kapitol, přičemž úvodní jsou věnovány zejména rešerši 
literatury, na jejímž základně jsou definovány pojmy spojené se zkoumanou problematikou.  
Dále je popsána veřejná správa společně s vymezením postavení Policie České republiky. 
Druhou polovinu práce otevírá charakteristika okresu Svitavy a následná analýza vývoje 
kriminality v okrese Svitavy a Chrudim. Na jejím základně je provedena komparace vývoje 



kriminality dle vybraných ukazatelů, zhodnocení dosavadního vývoje, popis faktorů, které 
mohou ovlivnit kriminalitu a stručná predikce. 
Autorka si dala za cíl analyzovat vývoj kriminality v okresech Chrudim a Svitavy za pět let, 
provést srovnání, zhodnotit situaci a pokusit se predikovat možný vývoj. Je nutné konstatovat, 
že cíl práce byl naplněn s tím, že autorka prokázala schopnost pracovat s daty a vyvozovat 
vlastní závěry. Jako jednoznačně pozitivní hodnotím práci s daty z policejních statistik 
získaných na základě spolupráce s Územním odborem policie Svitavy, vhodné užití 
grafického zobrazení ukazatelů a určení faktorů ovlivňujících kriminalitu na základě 
konzultací s analytikem Územního odboru policie Svitavy. Autorka pracovala samostatně, 
v případě připomínek vedoucího práce adekvátně reagovala. Práce má vhodnou strukturu, 
jednotlivé části na sebe logicky navazují. Za slabší místo práce by bylo možné považovat 
závěrečné shrnutí a predikci, celkově ale práci hodnotím jako zdařilou. 
 
Práci hodnotím stupněm výborně. 

V rámci obhajoby navrhuji tyto otázky: 

1. Dokázala byste podrobněji rozvést možná omezení Vaší predikce vývoje kriminality, které 
uvádíte v kapitole 7.3.? 
2. Jaký je Váš názor na problematiku bezpečnost vs. svoboda?   
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: výborně 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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