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Ostatní připomínky k práci
Předkládaná bakalářská práce zpracovává nanejvýš aktuální téma současnosti. Autorka se daného tématu zhostila
velmi dobře, ke zpracování dané práce přistupovala svědomitě a se zjevným zájmem o danou problematiku i
s ohledem na její další osobní pracovní ambice. Struktura, zpracování i logická stavba práce jsou na velmi pěkné
úrovni. Obsahová i formální stránka je v pořádku bez výraznějších problémů.
Téma nebylo lehké zpracovat i vzhledem k faktu, že se jedná o problematiku velmi závažnou a často
diskutovanou nejen odbornou, ale i laickou veřejností.
Zvláště oceňuji autorčinu osobní zaujatost danou problematikou a poctivou snahu po její pravdivé analýze i
hodnocení. Dále oceňuji i vlastní dotazníkové šetření, v kterém autorka prokázala i samostatnost a osobní
invenci.

Otázky a náměty k obhajobě
1.
2.

Jaký je Váš osobní názor na celou problematiku kriminality dětí a mládeže - a to především s ohledem
na vlastní šetření, které jste v práci zpracovávala?
Jakou budoucnost predikujete kriminalitě dětí a mládeže – jejím socioekonomickým aspektům, včetně
prevence?

Závěrečné hodnocení
Práci doporučuji k obhajobě.
Tuto bakalářskou práci navrhuji hodnotit známkou: výborně

V Pardubicích 19.5.2017

Podpis ..................................................................
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