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Cíl práce Statistické vyjádření zásahů Policie ČR za období 2017 – 

2019 na území ČR. Vytvoření přehledu o historii, činnostech 

a oblastech kriminální policie v jednotlivých krajích a na 

celém území ČR.   
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náročnost práce na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti X   

praktické zkušenosti  X  

podkladové materiály, vstupní data a jejich zpracování X   

 

název bakalářské práce 
Popis pracovní činnosti pořádkové policie České republiky 

rok obhajoby  2017 

podobnost prací Diplomová práce navazuje na práci bakalářskou 

odlišnost prací Odlišnost prací vyplývá z cíle práce. 

 

kriteria hodnocení práce známka 

1 2 3 4 
název práce X    
téma práce a její aktuálnost X    
teoretická fundovanost autora X    
praktická kompetence autora  X   
formulace cílů práce X    
celkový postup řešení X    
práce s daty a informacemi X    
hloubka provedené analýzy X    
členění a logická stavba práce X    
práce s odbornou literaturou X    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) X    
stylistická úroveň X    
přesnost formulací a práce s odborným jazykem  X   
splnění cílů práce X    
adekvátnost použitých metod X    
závěry práce a její formulace X    
odborný přínos práce a její praktické využití  X   

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

1. Jakou vazbu má násilná kriminalita na mravnostní kriminalitu? 

2. V čem spatřujete, že průběh kriminality v ČR v letech 2017, 2018 a 2019 je prakticky 

podobný? 

Analýza Turnitinu udává 17% podobnosti, které jsou v teoretických východiscích a 

vycházejí z bakalářské práce a jsou správně ocitované. 
 

Práce „JE“doporučena k obhajobě (shoda o podobnosti s jinými publikacemi je v nevýznamná).   
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