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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): 

Cieľom predloženej diplomovej práce bolo na základe vhodného teoretického základu zanalyzovať 

mieru a objektivitu kriminality a návrh relevantných opatrení znižujúcich kriminalitu v obci Velké 

Karlovice. Je možné konštatovať, že štruktúra a obsahová stránka teoretickej časti práce vytvára 

vhodný základ spracovania praktickej časti. Za veľmi prínosnú časť praktickej časti práce je možné 

považovať rozbor všeobecného vnímania kriminality občanmi obce a samozrejme aj samotný návrh 

opatrení. Ako vedúci práce môžem veľmi pozitívne zhodnotiť samostatnosť a celkový prístup 



 

diplomantky k spracovaniu práce. Práca po formálnej a obsahovej stránke spĺňa požiadavky na 

tento typ práce a preto ju odporúčam k obhajobe. 
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