Posudek vedoucího diplomové práce
Jméno diplomanta: Tereza Simandlová
Téma: Prevence kriminality v ČR
Rozsah práce: 66 stran textu
Vedoucí diplomové práce: doc. JUDr. Mgr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
Oponent diplomové práce: doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Datum odevzdání práce: 28.1.2016
1. Aktuálnost (novost) tématu:
stále aktuální téma s ohledem na problémy související
s nárůstem kriminality a s bojem proti ní, s přeplněností věznic, vysokým počtem
recidivujících pachatelů a vysokými náklady na výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody.
2. Náročnost tématu na:
- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oblasti trestního práva hmotného,
procesního a penologie,
- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomant vyhledal značné množství údajů
a podkladů
- použité metody – odpovídající tématu.
3. Kritéria hodnocení práce:
- splnění cíle práce - splněn
- samostatnost při zpracování tématu - zachována
- logická stavba práce – stavba práce byla vhodně zvolena
- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – citováno dle
vědeckých pravidel
- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – diplomantka se daným tématem
zabývala přiměřeně do hloubky a snažila se najít vlastní úhly pohledu,
- úprava práce (text, grafy, tabulky) - přehledná
- jazyková a stylistická úroveň - kvalitní
4. Případné další vyjádření k práci: práce je vhodným zpracování zvoleného tématu. Autorka
se snaží místy i o kritický náhled na současnou praxi v prevenci kriminality, přičemž uvádí
konkrétní návrhy de lege ferenda i s jejich odůvodněním. Prosazuje zejména navázání vztahu

mezi občany a ostatními subjekty prevence a pokusit se změnit názory a přístup obyvatel
k prevenci kriminality. Jako příklad uvádí statutární město Pardubice, které se aktivně
zapojuje do dotačních programů ministerstev, které doplňuje vlastními finančními prostředky
vyčleňovanými na prevenci kriminality.
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Jak autorka hodnotí současnou úroveň
prevence kriminality na celorepublikové úrovni, příp. návrhy de lege ferenda.
6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě.
7. Navržený klasifikační stupeň: 1-2
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