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Hodnocení práce  
 
Předložená bakalářská práce je kvalitním příspěvkem k analýze vývoje kriminality v ČR v 
období posledních deseti let. Cíle práce jsou jasně formulovány, rozvržení práce je přehledné 
a logické, téma práce je velmi aktuální. 
V teoretické části se autor v přiměřeném rozsahu věnuje základní terminologii, stručně 
shrnuje historický vývoj trestního řádu řešícího kriminalitu mladistvých. S dobrou orientací v 
odborné literatuře popisuje zvláštnosti ontogeneze psychiky mladistvých a věnuje značnou 
pozornost současně platné legislativě daného problému. 
Těžiště práce je v části praktické. V úvodu této části považuje autor celkem logicky za nutné 
opět vyjasnit základní odlišnost pojmů kriminalita a delikvence. Vzhledem k zaměření práce 
podrobně rozvádí obsah a formy kriminality včetně nových jevů. Hlavní přínos je v analytické 
části. Autor stanovil hypotézu, předpokládající vzestup čtyř druhů deliktů ve sledovaném 
období. Shromážděný materiál, velmi pečlivě a přehledně zpracovaný v tabulkách a grafech, 
hypotézy vyvrátil. V následujících kapitolách se autor zabývá rozborem hlavních příčin 
kriminality a v závěru zaujímá stanovisko k výsledku vlastního šetření. 
Předností práce je shromáždění značného množství materiálu a příkladná pečlivost při jeho 
zpracování. Autor čerpal z poměrně rozsáhlé odborné literatury, pracoval s velkým zaujetím a 
se znalostí problému. Jazykové zpracování je bez závad. Práce je vhodně doplněna pečlivě 
provedenými přílohami. Výhradu mám pouze ke kap. 2.3 seznamující se statistickými údaji, 
kde postrádám podrobnější komentář k vývoji jednotlivých deliktů. Přes tuto připomínku 
považuji cíl práce za splněný, její přínos je v teoretickém rozboru problému i v praktických 
návrzích nápravných opatření uvedených v závěru. 
 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaké jsou hlavní proměny výchovného stylu rodiny v posledních letech a v čem rodiče 
nejčastěji chybují? 
2. Jaký má autor názor na snížení hranice trestně právní odpovědnosti? 
 

Souhrnné vyjádření:  

Práce splňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou práci a doporučuji ji 
k obhajobě. 
 

Celkové hodnocení práce známkou:                            
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