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Hodnocení práce  
 
Předložená bakalářská práce Martina Vošického je 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, která má analytický charakter. Předností je skutečnost, že 
autor vzhledem ke své profesi využívá statistické údaje ne vždy veřejně dostupné, které 
prezentuje v dobře provedených tabulkách a grafech a doplňuje vlastním komentářem. 
Výsledky vedou autora k zamyšlení nad příčinami kriminality dětí a mladistvých. Se znalostí 
odborné literatury a s využitím vlastních zkušeností z policejní práce rozebírá hlavní faktory 
kriminality a v závěru zaujímá stanovisko k výsledku vlastního šetření včetně doporučení ke 
zlepšení stavu. 
Výhradu mám k místy obsáhlým citacím, a to nejen v teoretické části práce, která má 
převážně rešeršní charakter, ale i v části praktické.  Práci by rovněž prospělo stanovení 
hypotézy a rovněž vlastní komentáře zjištěných souvislostí mohly být obsažnější. Přes tyto 
připomínky považuji cíl práce za splněný, její přínos je do určité míry v teoretickém rozboru 
problému, ale zejména v praktických návrzích nápravných opatření, uvedených v závěru. 
Autor čerpal z poměrně rozsáhlé odborné literatury, pracoval s velkým zaujetím a se znalostí 
problému. Jazykové zpracování, až na několik drobných překlepů, je bez závad. Práce je 
vhodně doplněna pečlivě provedenými přílohami.            
 

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. 

 

Navrhuji  hodnotit  práci známkou:             
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