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Téma bakalářské práce: Rizika při odběru a zpracování stop v oblasti kriminalistické 

techniky 

 

 

Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce  x     

2 Splnění cílů práce x      

3 Teoretická část práce  x     

4 Praktická část práce    x   

5 Formální úprava práce   x    

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

 

Predkladaná bakalárska práca pojednáva o rizikách pri odbere a spracovaní stôp v oblasti 

kriminalistickej techniky. Úroveň spracovania bakalárskej práce hodnotím veľmi pozitívne. 

Pri čítaní práce som pocítila značné sklamanie, že sa autor v praktickej časti zameria na 

zdravotné riziká a s ohľadom na to spomenul BOZP len veľmi okrajovo.   

Za nedostatok práce považujem veľmi jednoducho spracované metódy identifikácie rizík. 

V práci postrádam prepojenie metód Ishikawa diagram a What if analýzy. Popis Ishikawa 

diagramu sa opakuje pred každým uvedeným diagramom, považujem to za zbytočné. 

Ishikawa diagram autor popisuje ako analýzu príčin a následkov a za následok si autor zvolil 

Riziká spojené s biologickými stopami a pod. Ishikawa rieši vždy len jeden konkrétny 

následok. 
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V cieľoch práce autor uvádza, že BP má za cieľ: „definovat způsoby odběru a zpracování 

kriminalistických stop a uvést možná rizika, která jsou s touto činností spojena“ Autor tieto 

riziká nemal za úlohu vyhľadávať ani analyzovať.  

 

V texte postrádam odkazy na citácie, kvalita Tabuľky What if je nedostatočná.  

 

Za prínos práce považujem autorov zápal pre danú tému a jeho profesný elán, ktorý 

z kontextu bakalárskej práce cítiť.  

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

 

1. Existuje len 15 rizík a je potreba ich riešiť všetky? Na základe čoho ste v Tabulke 1 

stanovil termín ? 

2. Použitím akej metódy by ste kvalitatívne analyzoval Vami identifikované riziká a kategórie 

prijateľnosti rizík? 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace oponenta bakalářské práce:  ……C - dobře........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne…1. 6. 2019… 

 

         

       …………………………………... 

       podpis oponenta bakalářské práce 

 

 

 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


