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Cílem práce je určit specifika a popsat možnosti veřejné správy v oblasti 
prevence kriminality. Definování a popis možností a nástrojů, které má               
k dispozici veřejná správa ve zvoleném regionu s důrazem na potřebu a 
účinnost preventivních opatření. 

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: 

     Bakalářská práce se zabývá možnostmi veřejné správy v oblasti prevence kriminality ve 
vybraném regionu. V úvodních částech práce je na základě odborné literatury 
charakterizována veřejná správa a jsou popsány pojmy spojené s problematikou kriminality. 
Následně jsou popsány obecně užívané modely prevence kriminality společně s metodikou 
pro tvorbu preventivních projektů v České republice. Poté je charakterizován systém prevence 
kriminality v České republice a s ním spojené subjekty. V předposlední kapitole jsou popsány 
nástroje, které veřejná správa v oblasti prevence kriminality používá. Finální část práce je 
věnována preventivní politice a konkrétní aplikaci opatření prevence kriminality ve zvolené 
obci s využitím dílčího analyzování problému a dotazníkového šetření.  



     Bakalářská práce si klade za hlavní cíl objasnit problematiku účinnosti preventivních 
opatření, které má veřejná správa k dispozici v obecním měřítku. Je třeba uvést, že autorka 
pochopila problematiku, což prokázala vhodně zpracovanou teoretickou částí práce. Částem, 
které se zabývají praktickou aplikací je ale nutné vytknout několik bodů. Autorka v případě 
kapitoly sedmé, která pojednává o problematice kriminality a prevence kriminality ve Dvoře 
Králové nad Labem, užila zejména metodu dotazníkového šetření a analýzy dostupných 
dokumentů. Cílem bylo analyzovat zvolené oblasti. I přesto, že dílčí výstupy jsou při 
nejmenším zajímavé, jejich interpretace tvořená kombinací popisu výstupů dotazníkového 
šetření a uvedením informací ze získaných dokumentů, není zcela přehledná. Jako nepříliš 
zdařilé také hodnotím návrhy na zlepšení. Kladně hodnotím stylistiku, práci s literaturou, 
samostatnost autorky při zpracování a užití adekvátních vědeckých metod.       
 
Práci hodnotím stupněm velmi dobře. 

 

V rámci obhajoby navrhuji tyto otázky: 

1. V závěru práce hovoříte o nedostatečné informovanosti občanů a problematice kriminality. 
Proč je podle Vás důležité, aby občané měli v této oblasti relevantní informace? 
2. Přibližte poněkud podrobněji práci asistenta prevence kriminality. 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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