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Hodnocení práce: 
 
Jako cíl práce si autor stanovil ověřit, zda má na páchání trestné činnosti vliv prostředí, 
z něhož pocházejí nezletilí a mladiství pachatelé. 
 
Práce přináší přehledný popis kriminality dětí a mládeže v ČR. Jsou vysvětleny a definovány 
základní pojmy týkající se kriminality a její prevence.  Kapitola 2. je věnovaná situaci v ČR a 
je vhodně doplněna grafy. V třetí část uvádí autor dva konkrétní příběhy majetkové 
kriminality „příklady z praxe“.  
Metodika zpracování splňuje požadavky částečně. Zákonné normy, stav kriminality i 
prevence jak v ČR, tak i v jiných zemích, rozčlenění kriminálních činů, struktura majetkové 
kriminality i jiné údaje o kriminalitě jsou zajímavě rozpracovány, ale základní hypotéza a cíl 
práce –  z jakého prostředí nezletilí a mladiství pachatelé pocházejí - není přednostně 
sledován. Skutečnost, že se nepotvrdila hypotéza o vlivu prostředí, z něhož pachatelé  
pocházejí, je uvedena až v závěru s odkazem na 50 vyšetřovacích spisů, které autor měl 
k dispozici, z nichž (jak uvádí) vycházel, ale provedená analýza chybí. Autor uvádí, že poměr 
vlivu prostředí původu je 51,3 : 48,7, že se tedy hypotéza vlivu sociálního prostředí na 
kriminalitu dětí a mládeže nepotvrdila. Neuvádí žádné  vysvětlení postupu svého šetření, ani 
údaje nezbytné k doložení tohoto faktu.  
 
Autor uvedl odpovídající tituly odborné literatury, stejně jako k tématu práce se vztahující 
legislativu a dokumenty, citace má odpovídající formu, ale není důsledná. Využití literatury 
odpovídá převažujícímu kompilačnímu charakteru práce. Jazyk práce není vyrovnaný, 
vyskytuje se několik gramatických chyb. 
Formální zpracování má jisté nedostatky: v obsahu nejsou uvedena čísla stránek, číslování 
stránek neodpovídá začátku vlastního textu – první strana textu má číslo 10.  
 
Práce splnila stanovené cíle jen částečně,  přesto ji k obhajobě doporučuji.  
          
Otázky k obhajobě: 

1. Jaký rozdíl vidíte mezi prevencí z výchovného hlediska a prevencí z pedagogického 
hlediska? 
2.   Jak jste došel k údaji  51,3 : 48,7 o poměru sociálním původu delikventů?  
 


