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1. Odpovídá práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 Práce odpovídá zadání v plném  rozsahu. Cíl práce byl naplněn. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí 

 práce, případně jejich úplnosti? 

 Struktura práce je logická. Kapitoly práce jsou po obsahové stránce vyvážené. Práce je 

 doplněna vhodným počtem obrázků, tabulek a příloh.  

 

3.  Základní zhodnocení diplomové práce: 

 V teoretické části práce jsou uvedeny základní informace z oblasti prevence  kriminality a 

 systému prevence kriminality v ČR. Praktická část práce popisuje vybranou lokalitu, její 

 rizikové prostory, současná opatření situační prevence kriminality, vše doplněno o 

 vlastní průzkum veřejného mínění zpracovaný formou dotazníkového šetření kvantitativní 

 explorativní metodou. V další části práce jsou analyzována a hodnocena rizika. Techniky 

 pro posouzení rizik byly zvoleny vhodně a umožňují konstruktivní řešení problému. 

 Navrhovaná bezpečnostní opatření jsou zpracovaná ve variantním řešení, jsou provázaná 

 na závěry rizikové analýzy a zaměřují se na jednotlivé kriminogenní faktory typické pro 

 vybranou lokalitu.  

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 Bez připomínek. 

 

5.  Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?  

 Diplomová práce nepřináší nové poznatky. 

 

6.  Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 Výběr a využití studijních pramenů je v souladu s charakterem práce.  

 

7.  Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

 Bez připomínek. 
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8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

  Částečné praktické využití práce. 

9. Připomínky a otázky k obhajobě 

 Otázka:  

 1. Spolupracovala jste například s PČR nebo obecním úřadem, popřípadě diskutovala jste  

  závěry své práce s kompetentními osobami v daném městě. 

2. Jaký je Váš názor na instalaci fotopastí a maket kamer do systému městského 

kamerového dohlížecího systému.   

   

   

10. Práci hodnotím:      VÝBORNĚ 
 

  

 V Ostravě - Výškovicích  dne 16.4.2018   
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