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Hodnocení práce  
 
Předložená bakalářská práce je analýzou vývoje kriminality dětí do 15 let věku v ČR v období 
posledních dvaceti let. Cíle práce jsou jasně formulovány, rozvržení práce je přehledné a 
logické, téma práce je velmi aktuální. 
V teoretické části autorka stručně zmiňuje determinanty delikventního chování včetně dnes již 
překonaných genetických teorií. Popisuje ve stručném přehledu vývoj trestního práva v ČSR 
od jejího vzniku po současnost, základní odbornou terminologii a podrobněji rozebírá faktory 
ovlivňující vznik delikvence. Teoretickou část doplňuje stručná charakteristika 
psychologických zvláštností dětí a adolescentů. 
Těžiště práce je v části praktické. Na základě rozboru odborných studií a dostupných 
statistických údajů je provedena analýza vývoje sledovaného jevu. Značné množství 
shromážděných údajů je pečlivě a přehledně zpracováno v tabulkách a grafech. Zjištěné 
teoretické poznatky jsou řízeným rozhovorem velmi vhodně doplněny praktickými 
zkušenostmi profesionálního odborníka (s. 34). V  závěru praktické části jsou podrobně 
popsány možnosti prevence kriminality. Zajímavý je poznatek o statisticky doloženém 
poklesu kriminality (vliv novelizace zákona posunujícího hranici trestného činu nad 5000,- 
Kč) a naopak prokazatelný nárůst násilných trestných činů. Závěry autorky jsou zcela 
přesvědčivé a relevantní k výsledkům analýzy a výsledkem jsou odpovídající doporučení 
k nápravě stavu. Kladně je třeba hodnotit i aktuální statistické údaje v příloze. Autorka 
věnovala své bakalářské práci velkou pečlivost, prokázala velmi dobrou orientaci v odborné 
literatuře a dalších pramenech, po stránce metodické ani formální nemám výhrady. 
Předložená bakalářská práce je přínosem pro pedagogickou teorii i praxi. 
Práce splňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou práci a doporučuji ji 
k obhajobě. 
 

Otázky k obhajobě: 

1. Co autorka soudí  o  snížení  hranice trestně právní odpovědnosti? 
2. Je možné předpokládat, že zvýšení životní úrovně občanů povede ke snížení 

kriminality? 
 

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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