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Hodnocení práce: 

Cílem diplomové práce Bc. Barbory Křenkové „Analýza a snižování kriminality v obci Velké 

Karlovice“ bylo na základě vhodně zvolené metody analyzovat úroveň kriminality v obci Velké 

Karlovice a navrhnout vhodná opatření pro její kontinuální snižování. Kriminalita se často 

v důsledku jiných aktuálně diskutovaných problémů dostává do pozadí, proto považuji toto téma 

jako vhodně zvolené. Práce je zpracována přehledně a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. 

Autorka splnila všechny body diplomové práce. Po formální a gramatické stránce je práce 

v pořádku.  

 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.  

 

V teoretické části se autorka zabývá kriminalistikou v obecném rámci a hodnotí právní předpisy, 

které s touto problematikou souvisí. Dále se zabývá kriminalistikou podrobněji a definuje jednotlivé 

druhy kriminality včetně způsobu, jak kriminalitě předcházet. Uvádí, jakým způsobem přistupovat k 

analýze rizik v této oblasti včetně jednotlivých metod. V závěru teoretické části uvádí jednotlivá 

bezpečnostní opatření jak z hlediska technických prostředků, tak procesních.  

 

V Úvodu praktické části charakterizuje analyzovaný subjekt, tedy obec Velké Karlovice. Následně 

podrobně analyzuje jednotlivé události od začátku roku 2016 do konce roku 2020. Autorka provedla 

výzkumné šetření, kde zhodnocovala vnímání kriminality obyvateli obce. 

 

Za největší přínos diplomové práce považuji vyhodnocení vnímání kriminality obyvateli obce, které 

autorka realizovala dotazníkem s velmi vhodně zvolenými otázkami. Dále považuji za přínosnou 

samotnou analýzu kriminality v obci včetně porovnávaní vůči okolí, a návrh jednotlivých opatření. 

Návrh opatření je cílen na konkrétní analyzovaný subjekt, přičemž jednotlivá opatření lze aplikovat 

i v jiných obcích či městech.  

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

V rámci obhajoby diplomové práce žádám o zodpovězení následujících otázek: 

1. Na základě analýzy kriminality obce Velké Karlovice můžete uvést, jakým způsobem 

kriminalitu ovlivnila pandemie Covid-19? Došlo ke snížení nebo zvýšení kriminality?  

2. Uveďte jednotlivé krizové stavy a legislativu, která tyto stavy upravuje. Zkuste ze svého 

pohledu zhodnotit, jestli má vyhlášení některého z krizových stavů vliv obecně na 

kriminalitu státu. 



 
3. V kontextu s předchozí otázkou uveďte, jak se liší důsledky pro pachatele u jednotlivých 

krizových stavů?  

4. Myslíte si, že současná legislativa chrání spíše občany nebo pachatele? Jaký máte na to 

názor a co by podle Vás bylo vhodné legislativně upravit? 

 

 

 

 

Celkové hodnocení práce:       

Známku uvede oponent 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. 
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