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Posudek vedoucího bakalářské práce 

Student:  Pavla Jirásková 

Číslo studenta:  E14077 

Název bakalářské práce:  Socioekonomické aspekty kriminality dětí a mládeže 

Cíl práce: Cílem práce je na základě popisu sociálně patologických jevů, jejich rizikových 
faktorů, dále analýzy a prevence kriminality dětí a mládeže a vlastního dotazníkového 
šetření - zpracování a hodnocení dané problematiky; včetně návrhů a doporučení. 

Vedoucí práce: Šárka Brychtová 

Studijní program: B6202 Hospodářská politika a správa 

Akademický rok: 2016/2017 

Náročnost tématu 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Teoretické znalosti      

Vstupní údaje a jejich zpracování      

Použité metody      

Kritéria hodnocení práce 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce      

Původnost zapracování tématu      

Adekvátnost použitých metod      

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)      

Logická stavba práce a rozsah      

Práce s českou a zahraniční 
literaturou včetně citací      

Formální úprava práce 
(text, grafy, tabulky)      

Jazyková úroveň 
(styl, gramatika, terminologie)      

Využitelnost výsledků práce 

 vysoká střední nízká nelze hodnotit 

Pro teorii     

Pro praxi     
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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. 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? 
2. 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  ..................................................................  


