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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 
x 

  

 

kritéria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací    x 
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

 x   
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

x    
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

 x   
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Bakalant zpracoval problematiku vztahu mezi nezaměstnaností mladých a jejich kriminalitou. 

V dílčích analýzách se zaměřil jednak na nezaměstnanost a kriminalitu v rámci ČR a jejích 

krajích a na komparaci vybraných ukazatelů, následně na Ústecký kraj. Student pracoval 

samostatně a data potřebná pro analýzy, která nejsou běžně dostupná, si obstaral od 

Policejního prezidia ČR. V rámci bakalářské práce bylo taktéž využito statistických metod, 

konkrétně korelační analýzy. Výsledky analýz demonstrují, že v rámci Ústeckého kraje nebyl 

zcela prokázán příčinný vztah mezi kriminalitou mladých do 25 let a nezaměstnaností. 

Studentovi se podařilo splnit cíl práce a práci proto doporučuji k obhajobě a doplňuji 

následující otázky: 

 

1. Na straně 49 (obr. 10) demonstrujete vztah mezi kriminalitou a nezaměstnaností 

mladých v Ústeckém kraji, kdy Vám vyšla nepřímá lineární závislost mezi zvolenými 

ukazateli – tedy, že s klesající nezaměstnaností mladých roste jejich kriminalita a 



naopak. Jak si tuto skutečnost vysvětlujete? Případně, jaké faktory, dle Vás, měly 

největší vliv na tento výsledek? 

2. V závěru tvrdíte, že nezaměstnanost v návaznosti na kriminalitu je problém, který se 

stále nepodařilo zcela odstranit. Nefunguje tento vztah spíše opačně, tedy kriminalita 

v návaznosti na nezaměstnanost? Jaká byste navrhoval opatření, aby se v oblastech 

nejvíce zatížených nezaměstnaností a kriminalitou daná situace zlepšila? 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň: výborně 
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