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Eva Korecká: 
vývoj kriminality mládeže v posledním desetiletí 

Studentka zvolila téma své diplomové práce i s ohledem na jeho aktuálnost a četnost diskuzí 
v naší společnosti, včetně odborné veřejnosti. 

První - teoretickou část pojala široce se zvýrazněním hlavních celků - hledání příčin 
kriminality mládeže, zdůraznění jejich specifik a následcích páchání trestné činnosti. 
Na základě prostudované relevantní literatury vymezuje tedy stručně nejprve základní pojmy 
a rozpracovává jednotlivé faktory podílející se na kriminalitě nůádeže. 
V další kapitole pak rozebírá blíže strukturu kriminality - její skladbu, druhy, specifické znaky 
trestné činnosti mládeže. Stručně shrnuje typické anamnézy pachatelů a psychologii 

. delikvente. 
Dále následuje souhrn a rozbor podstatných statistických údajů o vývoji kriminality dětí a 
mladistvých. 
V rámci zpracování tématu neopomíjí diplomantka ani důležité informace o trestní 
odpovědnosti - její hranici, trestním stíhání a trestech pro mladé delikventy. 
Zmiňuje i nedostatky současné naší právní úpravy pro trestání mladistvých. 
Teoretickou část uzavírá rozborem prevence kriminality mládeže, s uvedením konkrétního 
projektu včasné intervence. 
V celé této části své diplomové práce studentka odkazuje a cituje odbornou literaturu, 
komentuje ji a nebojí se ani kritického přístupu. V přílohách pak čtenáři dokresluje uváděné 
údaje. 

V druhé části práce - části praktické si vytkla za cíl porovnat názory na vývoj kriminality 
v ČR v posledních desíti letech u vybraných respondentů. Zaměřila svou pozornost na ty, 
kteří se mohou setkat s kriminalitou mládeže v různých vývojových obdobích - pedagogické 
pracovníky, vyšetřovatele trestné činnosti mládeže a vychovatele. 
Každou skupinu reprezentovaly dvě osoby. Metodou byly polostrukturované rozhovory. 
Získané údaje vyhodnocovala pomocí obsahové analýzy. 
Záv,ěrem diskutuje jednotlivé předpoklady a zjištění svého průzkumu, uvádí své názory, a 
klade i další otázky. 

Studentka při zpracovávání své diplomové práce průběžně konzultovala, zpracovávala 
připomínky pečlivě, pracovala však samostatně. V předkládané práci dokazuje svoji 
dovednost pracovat s odbornou literaturou i schopnost navrhnout a zpracovat průzkurnnou 
sondu. Pozitivně hodnotím i to, že nejen v závěrech prezentuje své kritické postřehy a 
připomínky. 

Práce je přínosem k mapování aktuálního pohledu lidí z praxe na problematiku kriminality 
mládeže u nás. 
Předkládanou diplomovou práci hodnotím stupněm - velmi dobře -. 
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