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Název práce:

Kriminalita v Novém Jičíně a okolí a její vnímání místním obyvatelstvem

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

9

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

4

Práce s literaturou a dalšími zdroji informací (výběr, způsob použití)

15

12

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

16

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

16

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

9

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

9

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnocení práce

100

84

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: A (100–92 b.), B (91–83 b.), C (82–74 b.), D (73–65 b.), E (64–55 b.), F (54 nebo méně b.).

Klady práce:
Podrobá analýza kriminálních činů na území města Nový Jičín a v jeho okolí podle dat registrovaných
Policií ČR. Cenným výsledkem je podrobná analýza výsledků dotazníkového šetření uskutečněného v
sledovaném území. Prostorová analýza přináší poznatky o tom, jak místní obyvatelé vnímají území
z hlediska bezpečnosti a jaké jsou jejich zkušenosti s kriminalitou. Pozitivní hodnocení si zaslouží
lokalizace míst, kde se obyvatelé necítí bezpečně a loklizace míst nejčastějších trestních činů podle
zkušenosti respondentů.
Nedostatky v práci:
Kromě citované diplomové práce a jedné monografie publikované v českém jazyce, diplomantka
nyvyužila možnost nechat se inspirovat zahraniční literaturou v oblasti geografie kriminality
(množství anglicky publikovaných geografických příspěvků, ale i několik studií ze Slovenska
publikovaných např. v Geografickém časopise - Michálek ( 2009, 2010), Stasíková (2011).

Otázky k obhajobě:
Práce obsahuje jen velmi stručné charakteristiky (hodnocení) sledovaného území. Které z dalších
relevantních charakteristik by mohly být analyzované z hlediska potřeb studie zaměřené na geografii
kriminality?
Za předpokladu lepší dostupnosti relevantních dat, které další geografické metody by mohly být
aplikovány v podrobnější studii zaměřené na geografii kriminality?
Do jaké míry byl v dotazníkovém šetření respektován požadavek na prostorovou/územní
reprezentativnost?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou B.

V Olomouci 7. května 2013
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