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struktura práce
formulace cíle práce (v souladu se zadáním BP) /
hypotéz a úroveň jejich naplnění
použité metody, jejich adekvátnost a relevance ve
vztahu k tématu BP
faktická, věcná a obsahová správnost
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X
X
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hloubka provedené analýzy
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zvládnutí odborné terminologie
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schopnost argumentace a kritického myšlení
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uplatnění práce v praxi / výuce
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reprezentativnost a rozsah použité literatury a zdrojů
práce se zdroji, dodržování bibliografických norem,
úroveň a četnost odkazů a citací
provázanost a sled textu, návaznost kapitol
jazyková a stylistická úroveň
estetická a grafická úprava textu,
formálních náležitostí práce dle metodiky

X
X
X
X

dodržení

X

Celkové hodnocení bakalářské práce

X

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě

ANO

1

Klady bakalářské práce:
1. Nadstandardní rozsah
2. Vysoký počet respondentů v dotazníku
Zápory bakalářské práce:
1. Množství jazykových chyb
2. Snadná předvídatelnost potvrzení hypotéz
Zdůvodnění stanoviska oponenta k hodnocení bakalářské práce (minimálně 500 znaků):
.Autor zvolila pro svou bakalářskou práci frekventované, nicméně stále aktuální téma- kriminalitu
mládeže se zaměřením na JČ kraj. Větší část práce je věnována teoretickým otázkám, v nichž na
základě citací ze zdrojů převážně knižních osvětluje jednak základní pojmy oboru, dále pak příčiny
kriminality, její společenské důsledky a následně pak principy prevence. Za nejcennější součást
teoretické části pak považuji kapitolu, která se zabývá kriminalitou mládeže v zmíněném kraji,
zejména pak srovnání s ostatními kraji republiky. V praktické části zasluhuje uznání dotazníkové
šetření na dvou školách v kraji pro množství respondentů, procentuální, grafické a verbální
vyhodnocení. Potvrzení stanovených hypotéz pak nepřineslo žádné překvapení, neboť bylo předem
předvídatelné.
Celkově příznivé hodnocení práce je snižováno množstvím jazykových chyb ať už pravopisných
(interpunkce, odvozená slova ), nebo stylistických ( řada vyšinutí z vazby). Celkově lze práci
hodnotit jako průměrnou s doporučením k obhajobě.
Otázky k obhajobě:.
1. Které z dotazníkových zjištění považujete za alarmující?
2. Které rezervy v preventivní činnosti spatřujete ?
Datum: ...22. července 2022.........................................................
Podpis oponenta bakalářské práce: .............................................................
Klasifikační stupnice VŠERS – platnost od akademického roku 2008/2009
Stupně

Číselné vyjádření

A

1

Slovní vyjádření
Definice
VÝBORNÝ (excellent)

B

1,5

vynikající výkon pouze s malými chybami
VELMI DOBRÝ (very good)

C

2

nad průměrným standardem, ale s chybami
DOBRÝ (good)

D

2,5

obecné vyznění práce s řadou zřetelných chyb
USPOKOJIVÝ (satisfactory)

E

3

přijatelný, ale s významnými nedostatky
DOSTATEČNÝ (sufficient)

F

-

výkon nad hranicí minima
NEÚSPĚŠNÝ (fail)
je zapotřebí značné množství další práce

2

