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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Téma práce lze považovat za stále platné, neboť na kriminalitu mládeže včetně jejího 
sankcionování jsou různorodé názory včetně prevence, následku a vymezení trestní 
odpovědnosti.

2. Náročnost tématu na:

- teoretické znalosti – vzhledem k zaměření tématu byly potřeba znalosti z oblasti trestního 
práva hmotné a kriminologie;

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka vyhledala potřebné a dostačující množství 
údajů, z nich vybrala relevantní informace,

- použité metody – odpovídající tématu (diplomantka používá běžné výkladové metody a 
prostředky, bohužel absentuje komparativní metody).

3. Kritéria hodnocení práce:

- splnění cíle práce – cílem práce bylo podat ucelený přehled o kriminalitě mládeže a 
zamyšlení nad některými problémy s tím souvisejícími; z hlediska celkové struktury práce a
dílčích pasáží lze konstatovat, že byl naplněn,

- logická stavba práce – po formální stránce má předložená práce logickou a přehlednou 
strukturu, kapitoly na sebe přirozeně navazují, diplomantka postupuje od obecného ke 
konkrétnímu (pojmosloví, stav, struktura a vývoj kriminality, příčiny kriminality mládeže, 
její kontrola a sankcionování mladistvých),

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – okruh použitých pramenů 
vzhledem k tématu práce je široký a dostatečný; diplomantka bohužel nevyužívá zahraniční
literatury. Poznámkový aparát je dostatečně bohatý a zdařilý. Citace nejsou vždy jednotného 
charakteru.

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – dostačující;



- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - práce je graficky přehledná, včetně čtyř tabulek, které 
práci statisticky obohacují,

- jazyková a stylistická úroveň – práce má velmi dobrou jazykovou úroveň, jazykovým 
chybám či překlepům se však diplomantka nevyhnula (např. zákon č. 218/2013 Sb.)

4. Případné další vyjádření k práci: 
Práce je zdařilým zpracováním daného tématu. Za klad lze považoval vyjádření vlastního 
názoru diplomantky, kdy zejména lze souhlasit s jejími názory na odbornou pomoc pro 
delikventy.

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 V závěru práce hovoříte o klíči k úspěšné prevenci kriminality – jaký tedy dle Vašeho názoru 
je?

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně)

V Praze dne 1. října 2015
                                                                                               

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
     vedoucí práce    




