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  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

 1. Obtížnost zadaného úkolu       

 2. Splnění všech bodů zadání       

 3. Práce s literaturou a její citace       

 4. Úroveň jazykového zpracování        

 5. Formální zpracování – celkový dojem       

 6. Logické členění práce       

 7. Vhodnost zvolené metody řešení       

 8. Kvalita zpracování teoretické části       

 9. Kvalita zpracování praktické části       

10. Výsledky a jejich prezentace       

11. Závěry práce a jejich formulace       

12. Přínos práce a její využití       

13. Spolupráce autora s vedoucím práce       

 

Výsledek kontroly plagiátorství:       

Práce prošla kontrolou plagiátorství v IS/STAG a není plagiát. 

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí dle svého 

uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

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

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

A - výborně. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 

Předmět diplomové práce řeší velmi diskutované téma environmentální politiky ve vazbě na 

environmentální kriminalitu. Vzhledem na závažnost a aktuálnost řešené problematiky je v 

teoretické části vhodně popsán znalostní základ ekologické politiky, legislativního systému 

ochrany, správních orgánů apod. Pozitivně hodnotím analýzu východisek ekologické kriminality v 

širších souvislostech. Obecně lze konstatovat, že teoretická část práce je koncipována s velkou 

mírou detailu a lze ji použít i pro edukaci v předmětné problematice. Praktická část práce vhodně 



 

rozpracovává a aplikuje odpovědnost v právu životního prostředí, vymezuje kriminalitu ve vazbě na 

druhy ekologické kriminality a konfrontuje tyto skutečnosti s aktuálním stavem a výstupy výzkumu, 

vývoje a inovací. Vymezené závěry autorky jsou následně ztotožněny s dotazníkovým šetřením 

postoje společnosti k trestné činnosti páchané v této oblasti. Míra kvality zpracování dotazníkového 

šetření tak i celé praktické části práce je na vysoké úrovni. Práce v nadstandartní kvalitě naplňuje 

body zadání práce. Po formální a obsahové stránce naplňuje požadavky na tento typ práce a proto ji 

doporučuji k obhajobě.   
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