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Overall Evaluation:
PředevŠÍmchciocenitnámět Tensenaprvnípohledsicemůžejevitprobakalářskouprácijakopřílišnáročný,Milanš1LARvšak

svůj záměrjasně a přesně vymezrl a výborně jej zpracoval.

Autor svou práci nerozčlenil tradjčně, do několika kapitol, nýbrž do ]edenácti oddílů. Některé z nich jsou rozčleněny ještě
detailněji, To podle mého míněnílépe vystihuje šířiirozmanitositematu, Výklad je logický na bakalářskou prácidostatečně hutný, ale
i zevrubný a ÚPlný Přesnosti textu prospivají např. též poznámky pod čarou, kteio u ňooótt verbálně opakují (vysvětlují) úlohyproměnných, význam příslušných funkcí nebo veličin aip.

Některé dílčí výhrady a náměty:

1) DoPoruČuji zuáŽ|l,zda_jetermín:zisk, používaný v počátečních oddilech vhodný. Domnívám se, že při analýzezločinu je
lePŠÍ PouŽivat výstiŽnějŠÍ termín: výnos, Autor Š druhým termínem účelně pracuje zejména v závěrečných oddílech.

2) Mikroekonomický Problém: PředPoktad stabitity preferencí, zqimauěřeší G B. Becker: Accounting for Tastes, Harvard
UniversitY Press, Cambridge, London 'l996. Doporučujiprostúdovat, patrně poskytne silné motivace k prácia k dalšimu
poznán í.

3) Úsudek ze str. 14 (posledníodstavec pasáže věnované BECKERoVU modelu) považujiza příliš zjednodušený. SouhIasím,
vězeníje trestem, který sPoleČnost zatěžuje dodatečným nák|adem. Na druhé itrane vézneňím zločinců se společnost
chrání Před jejich Škodlivými aktivitami Jinými slovy: iroblém lze převést na úvahu porovnávajíci náklady a výnosy.

4) Přiznivý dojem z výborného výkonu miovšem kazily gramatické chyby. Nejčastějizbytečně dlouhá souvětíbez rozlišeni
hlavních a vedlejŠÍch vět. Několik hrubých chyb a siyřstických neobratnosti. ltapiitta'a formulacina str, 31. , lidské
vlastnostijako naPříklad nízké lQ Čiurčilá rasa mohou způsobitvětšítendence ke zločinu, ..,", lze dokonce chápatjako
Pro,jev rasismu DoPoruČuli tento text (v papírových kopiich přelepit, v elektronické verzi piepsat Například:
charakteristikYněkterýchosob,napříkladnízkélQnebopříólušnostkurčitémuetnikučiiase,mohoubýtjako příznaky
nesPrávně sPojovánY s náchYlností ke kriminálnímu chování Mezi zmíněnými příznaky a kriminálním 1Óonanim určitých
osob lze Prokázattěsnou korelaci. AvŠak korelace příznaku a jevu nevypoúídá nic o skutečné přičině a následku,

Shrnu-lisvŮj celkový dojem, Milan ŠlLAR podle mého soudu ve své bakalářské práci prokázal širokou škálu analytických
dovednostÍ, 0d Práce s ekonomickýmimodely až po,náročnou verbálni analýzuv pasážích pojednávajících o psychických a
sPoleČenských souvislostech kriminálního chováni Navíc simyslím, že projevílpozoruhodná utony pró teoretickou práci Bez ohleduna své dílČÍvýhradY a námětY proto komisinavrhujihodnotitbátalárskou plá.i tttitunu šttRnn jak'o výbornou, předvede-|i u
obhaloby excelentní výkon, mohla by komise tuto práci navrhnout na pochvalu děkana.

SUMMARY OF POINTS AWARDED (for the explanation of categories and scale, please, see below):
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Exolanation of cateaories and scale:

CONTENT/QUALITY OF IDEAS: A range and depth of exposltion; an appropriate sense of complexity of the topic,,
aPProPrÍate analYsis of the thesis statement; and an accurate understanding of theoretical concepts is demonstrated. A
full discussion of applicabte and relevant theories stylized data is includeá. original, creative thought is provided and
evident, Demonstrates critlcal thinking and analysis wlth application of theory and studentb abllity-to draw concluslons
based on their knowledge, skills and research,

Strong
40

Middle
36 32 28 24 20

Weak
151050

QUALITY OF RESEARCH: The thesis demonďrates the authorš full understanding and command of current literature
and he/she uses it competently. The topíc of the thesis is well struďured and metňods used are proper and relevant to
the research question being investigated. A futt and accurate analysis of thesis statement, from both a theoretical and
applied perspeďive, is provided.

Mtddle
27 24 21 18 15 12

ORGANIZATIOIV AND DEVELOPMENT: The paper demonstrates a togical and clear arrangement of ideas; an
effective use of transitions; a unity and coherence of paragraphs; and a clear development of ídeás through supporting
detail and evidence. The reader is successfully oriented to the subject, purpose/ methodology, and struďure of the
rePort; an overuiew of the whole is included; the readerb attentíon and interest is engaged. The thesis statement is
clearly and definitively stated without ambiguity, The conclusion is strong and refleďive oi tie work as a whole.

Strong
30

Weak
840

Strong
15 13

Middle
121086

Weak
420

CLARITY AND READIBILITY: Ease of readabitity; appropriate use of language and styte for the rhetorical content;
clarity of sentences (reader doesn't get lost; minimum need for slowing down or re-reading) is appropriatety
demonďrated. Professional level of English expression is evident (imited amount of non-native language to Engtish
tra n sla tia n is deteďa ble).

Middle
98765

MANUSCRIPT FORM: The appropriate manuscript form and styte for the rhetorícat content; a professional image; an
aPProPiate use of headings and sub-headings; an appropriate format for graphs and tabtes; an effeďive referencing of
graPhs and tables in the text; complete and accurate bibliography documented to support the applied research; and the
overall impact of document design is considered.

Strong Middle Weak
543210

Strong
-lU

Weak
3210
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