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Hodnocení práce by mělo stručně zahrnovat následující oblasti: 
 

1. Formulace cílů práce 
Cílem BP je podat přehled, jakou trestnou činnost páchají děti a mladiství nejčastěji, 
jaké jsou jejich motivy, z jakého sociálního prostředí pocházejí. Dalším cílem bylo 
poukázat na problémy mládeže v diagnostických ústavech.  
2. Metodika zpracování 
Práce je přehledně a kvalitně zpracovaná se zaměřením na podstatná sdělení, 
s využitím nejen odborné literatury, ale také právních norem, je podaná  komparace se 
zahraničím. Kvalitně je zpracovaná výzkumná sonda zaměřená na problematiku 
diagnostických ústavů. 
3. Práce s odbornou literaturou (informační zdroje) 
V úvodní teoretické části vychází student z adekvátně využité odborné literatury a 
dalších zdrojů. Výběr titulů i dalších zdrojů je reprezentativní a četný. 
4. Celkový postup řešení 
Postup zpracování BP a řešení zadané problematiky splňuje požadavky na BP. 
5. Členění práce (kapitoly, podkapitoly) 
je naprosto vyhovující. 
6. Úroveň jazykového zpracování 
Jazyková úroveň práce je velmi dobrá 
7. Formální zpracování – celkový dojem 
Technické zpracování BP je perfektní, včetně grafů k výzkumné sondě. 
8. Odborný přínos práce, její praktické využití 
Přehledné zpracování kriminality dětí a mládeže, kde jsou rozvedeny vnitřní i vnější 
faktory podmiňujících  kriminalitu, druhy opatření proti kriminalitě a  druhy její 
prevence je přínosné pro orientaci v této problematice. Přínosné jsou výsledky 
výzkumné sonda prováděné v diagnostických ústavech. 
9.   Naplnění zadání práce 
Zadání bylo splněno 

           10.  Splnění cílů práce, závěry práce a jejich formulace 
            Stanovený cíl BP byl splněn, závěry jsou dobře formulovány a prezentují výsledky 
zkoumání, které bylo součástí BP. 
 

Otázky k obhajobě: 

1. Jak hodnotíte odbornou úroveň pracovníků diagnostických ústavů s ohledem na jejich 
realizaci preventivních programů. 
2.  K jakým změnám by podle Vás mělo v prevenci kriminality dojít, aby byla lepší 
perspektiva pro zapojení  mladistvích do normálního občanského života? 

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


