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V rámci prevence kriminality a při eliminaci dalších sociálně patologických jevů lze, zejména 
u mládeže, využít zájem o pravidelné provozování nejrůznějších aktivit. Značné možnosti 
nabízejí aktivity sportovní. První přidanou hodnotou bakalářské práce Anety Mýtové je, že 
tuto okolnost připomněla. V širším smyslu by se k posouzení vlivu nabízely i rekreační 
aktivity pohybově tělovýchovné, toto pojetí by však překračovalo rámec organizovaného 
sportu. Bylo tedy správné, že autorka ohraničila pojetí jednoznačně na oblast sportu, navíc 
sportu organizovaného a tedy i soustavně provozovaného. Tím vyloučila různé nahodilé nebo 
kampaňovité sportování, které může mít také pozitivní vliv, ale pro oproti organizované a 
soustavné formě činnosti působí jinak.  Zkoumat by se někdy také mohlo, ale odděleně. 
Jednoznačné zúžení bakalářské práce na oblast organizované sportovní činnosti je možné 
rovněž označit jako autorčin vklad.

V rámci teoretických východisek zpracovala Aneta Mýtová podle odborné literatury pracovní 
vymezení pojmů jako mládež, dítě, ohrožená mládež, sociálně patologické jevy, kriminalita 
mládeže, delikvence, sport.  Zásadnější teoretické východisko zde chybí a bylo hledáno spíše 
až ex-post, prostřednictvím kompilace prací odborníků v oblasti tělovýchovy.

Cílem práce bylo zhodnocení významu sportu jako součásti prevence kriminality a dalších 
sociálně patologických jevů mládeže. Tomu předcházely pasáže převážně popisné, v nichž 
byla shrnuta základní fakta o prevenci kriminality v České republice, byly zrekapitulovány 
hlavní příčiny kriminality a dalších sociálně patologických jevů mládeže. Podobným 
způsobem popsala autorka základní principy, týkající se vlivu sportu na formování osobnosti a 
socializaci člověka. V této – převážně popisné - části vhodně využila odpovídající prameny a 
literaturu.  O vlastní přínos se pokusila až v poslední části, kde se snažila odpovědět na 
otázku, zda zamezuje vyplnění volného času sportem delikvencím a na základě programů 
prevence sportem vyhodnotit sociologické a psychologické aspekty sportu a jeho využití jako 
prostředku prevence.

Metodologie se opírala o poznatky z oborné literatury týkající se vlivu sportu na mládež, o 
sekundární analýzu některých výzkumů a analýzu programů zaměřených na prevenci 
kriminality a dalších sociálně patologických jevů a veřejně politických dokumentů, týkajících 
se této oblasti.



Pokud se týká struktury, je bakalářská práce logicky členěná, přehledně uspořádaná. Z obou 
sledovaných oblastí: kriminality a sociálně patologických jevů na straně jedné a sportu na 
straně druhé, byly vhodně vybrány a systematicky uspořádány základní poznatky. Ty se měly 
v závěru prolnout a mělo se dojít k tomu, jak přispívá zapojení mládeže do organizované 
sportovní činnosti k prevenci kriminality a dalších sociálně patologických jevů.  Fakt je, že 
byl zjištěn a doložen pozitivní přínos sportu při formování osobnosti a socializace mládeže, 
pozitivní přínos při redukci kriminality a dalších sociálně patologických jevů mládeže. 
Autorka zároveň zaujala ke všem těmto pozitivním přínosům i kritické stanovisko a 
upozornila na některé problémy při aplikaci sportu jako prostředku prevence. Zdůraznila i 
nezbytnost vytvoření podmínek, které je třeba při prevenci sportem dodržovat.

Jako vedoucí práce jsem doporučil k původnímu textu některé doplňky a požadoval, aby 
autorka uvedla bližší vysvětlení. Autorka připomínky i doplňky akceptovala. Do koncepce 
práce jsem příliš nezasahoval. Je škoda, že závěrečná fáze byla trochu uspěchaná, přesnější 
formulaci závěrů by prospěl určitý časový odstup. Aneta Mýtová splnila cíle práce a 
doporučuji přijmout její bakalářskou práci k obhajobě.
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