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1. Aktuálnost (novost) tématu: Téma vývoje a struktury kriminality již samo o sobě implikuje 
aktuálnost. Problematika vývoje a struktury kriminality je vždy zkoumána v čase. Z dlouhodobého 
hlediska lze z časových řad činit predikci dalšího vývoje (tzv. kriminologická prognóza), což má 
význam  i  pro  praxi.  Může  být  např.  vodítkem,  kterým  směrem  zaměřit  pozornost  z hlediska 
kontroly kriminality (represivních a preventivních opatření). Lze ocenit, že se autorka soustřeďuje 
na  kriminalitu  mládeže.  V poslední  době  se  totiž  objevují  některá  nekvalifikovaná  prohlášení 
v médiích, že kriminalita mládeže je na vzestupu. Studie autorky jednoznačně ukazuje, že tomu tak 
není.  Diplomantka  zároveň  správně  poukazuje  na  relativnost  statistik,  které  zachycují  pouze 
registrovanou část kriminality. Jaká je rozsah skutečné kriminalita mládeže, se lze pouze dohadovat.

2. Náročnost tématu na:
- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oboru kriminologie a trestního práva,
- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka vyhledala přiměřené množství údajů, z nich 

vybral relevantní informace,
- použité metody – odpovídají tématu.

3. Kritéria hodnocení práce:
- logická  stavba  práce  – po formální  stránce  má  předložená  práce  přehlednou  a  logickou 

strukturu. Při výkladu postupuje autorka od obecných otázek k jednotlivostem, nechybí ani 
predikce budoucího vývoje a závěrečné zobecnění.  Jednotlivé kapitoly na sebe navazují. 
Práce působí dojmem homogenního celku.

- práce s literaturou (využití  cizojazyčné literatury)  včetně citací  – Autorka v dostatečném 
rozsahu pracuje s poznámkovým aparátem. Citace literatury jsou standardní a v celé práci 
unifikované.  Okruh použitých  pramenů  odpovídá  tématu.  Uvedená  literatura  je  aktuální. 
Seznam literatury je přehledně řazen podle abecedního pořadí autorů. Zahraniční literatura 
není zastoupena. Autorka prokázala schopnost tvůrčího zpracování dostupné literatury.

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – dostačující,
- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - pěkná,
- jazyková a stylistická úroveň – velmi dobrá, práce je psána kultivovaným jazykem.

4. Případné další vyjádření k práci: Práce je velmi zdařilým zpracováním tématu. Ačkoliv jde 
z povahy věci o práci do značné míry popisnou, diplomantka se znalostí věci interpretuje získaná 
data a činí podložené závěry. Oceňuji, že je v práci kladen důraz i na preventivní opatření. Přitom 



autorka nesklouzává k jednostrannému prosazování preventivních opatření bez znalostí souvislostí, 
ale správně upozorňuje na nutnost evaluace, nakolik jsou preventivní opatření účinná. Sama některá 
opatření navrhuje (práce streetworkers, změna ochranné výchovy). Po stránce obsahové i formální 
nemám připomínek. Písařské chyby nejsou ani závažné ani četné.

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:  

• Pamatuje strategie prevence kriminality v České republice na prevenci kriminality mládeže? 
Jaká opatření jsou navrhována?

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k     obhajobě  .

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně) 
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