
 

   POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE  
Doporučený rozsah posudku: cca 1 strana 

 
Student: Vladimír Kasl 
Vedoucí BC práce: PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. 

Název bakalářské práce: Kriminalita mládeže ve vztahu k drogové problematice a 
jiným závislostem 

 
Hodnocení práce  
 

1. Formulace cílů práce 
Cílem práce bylo poukázat na možné podmínění kriminality drogovou či jinou 
závislostí, ale také  sledovat význam rodiny a školy v prevenci delikvence dětí a 
mládeže. 
2. Metodika zpracování 
odpovídá požadavkům na BP. 
3. Práce s odbornou literaturou (informační zdroje) 
Použitá odborná literatura představuje  kvalitní výběr základních titulů. Práce 
s odbornou literaturou někde zůstává na úrovni parafráze, i když výběr a následnost 
témat pak podávají ucelený přehled pojednávané problematiky. 
4. Celkový postup řešení 
splňuje požadavky na BP. 
5. Členění práce (kapitoly, podkapitoly) 

            Práce je přehledně členěna do kapitol a podkapitol. Některé části mohly být zařazeny 
do příloh (Typy závislostí – s. 24-26).  

6. Úroveň jazykového zpracování 
Místy je jazyk v úzké vazbě na parafrázovanou literaturu, ale celkově odpovídá 
požadavkům na BP. 
7. Formální zpracování – celkový dojem 
Celkový dojem z práce je příznivý, i když jsou drobnější nedostatky (čestné 
prohlášení, s. 51). 
8. Odborný přínos práce, její praktické využití 
Zajímavá je výzkumná sonda, kterou by bylo vhodné rozvinout, upřesnit a některá 
zjištění více zdůraznit (nízké procento častého užívání drog, naopak malý vliv 
preventivních akcí). 
9.   Naplnění zadání práce 
Práce splnila zadání. 

           10.  Splnění cílů práce, závěry práce a jejich formulace 
            Bakalářská práce splnila stanovené cíle, závěry práce jsou formulovány  
odpovídajícím způsobem. 
 

Otázky k obhajobě: 

1. V tabulce u grafu č. 4 máte chybu, můžete ji opravit? Vysvětlete nesoulad  údajů na grafu 
č.5   (Opakované užití drog), zde máte odlišný počet respondentů ( jen 34 oproti 54). 
2.  Vysvětlete své tvrzení, že je potvrzena hypotéza č. 2 (vliv správné výchovy rodičů na 
neužití drogy), ale zároveň tvrdíte, že jste zjistil, že se výchova rodičů na prevenci užívání 
drog téměř nezúčastňuje, to se přece vylučuje.  
 
Souhrnné vyjádření:  

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


