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  Obsahová hlediska práce 

  Úroveň návrhu projektu 

 Formální hlediska práce 

 Otázky, podněty k obhajobě:   Autorka uvádí exaktní numerické údaje o každoročním poklesu kriminality mladistvých na území ČR – čím si sama tento jev vysvětluje? A jak se domnívá, že se bude v následujících letech tato kriminalita dále vyvíjet?  Jaký zastává autorka názor na diskutované téma – snížení věkové hranice trestní odpovědnosti mladistvých?        

 1 2 3 4 Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny x    
Soulad obsahu s názvem: ano – částečně x    

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování x    
Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne  x    

Stanovené cíle: splněny – nesplněny  x    

 1 2 3 4 Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení x    
              Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou x    

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená x    
Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu: 

organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé 
x    

     
1 2 3 4 Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje  x    

Formální úprava práce: odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb  x    
Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje   x   

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné x    
Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé x    

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální x    
Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy x    

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb x    
 



Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů):  Pouze marginální doporučení ke grafické úpravě textu – novou velikou kapitolu umisťujeme v textu na další stránku; samohlásky (a, i, u, apod.) nenecháváme v textu na konci řádky, ale odsazujeme je na začátek nové řádky; větu nepůlíme na dvě stránky, ale odsazujeme ji tak, aby na nové stránce začínala věta nová a nepokračovala tam ta ze stránky předchozí; stránky odborného textu bývají zpravidla číslovány až od úvodní kapitoly, nikoliv od obsahu.   Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě):  Předložená bakalářská práce se věnuje palčivému a poměrně zneklidňujícímu tématu juvenilní agrese a agresivitě v kontextu trestné činnosti. Autorka práci zpracovala více než fundovaně, s kritickým nadhledem budoucího odborníka. Vychází z relevantních a recentních zdrojů, cituje četné publikované zahraniční i tuzemské studie, s jejichž výsledky nakládá citlivě a snaží se je velmi zdařile usadit do českého kontextu, s opatrnou kritikou  a zohledněním českých podmínek. Je patrný autorčin přehled o dané problematice.  Dále pozitivně hodnotím důraz na protektivní faktory, které se snaží podchytit v rámci prevence, zároveň však neopomíjí důležité proměnné hrající roli v páchání trestné činnosti mladistvých. Celou problematiku zkoumá napříč a z různých úhlů, což ve výsledku tvoří poměrně komplexní pohled na dané téma, které v závěru ještě doplňuje o ilustrativní kazuistiky. Jako úctyhodný vnímám i autorčin seznam použité odborné literatury.  Celkově je práce stylisticky vyvážená a čtivá.  Práce Kláry Vožechové splňuje požadavky kladené na bakalářské práce na katedře psychologie FF UK v Praze a doporučuji ji k obhajobě.  Návrh klasifikace: výborně    V Praze dne        podpis 


