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Základní charakteristika práce. 

Předložená bakalářská práce zkoumá delikvenci mládeže z perspektivy teorií malých sociálních 

skupin (v tomto případě vrstevníků) prostřednictvím sekundární analýzy dat ze self-

reportového výzkumu ISRD-3. 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Práce má jasně formulovaný cíl: na základě teoretického podkladu stanovit a posléze testovat 

hypotézy na datech výzkumu ISRD-3. V závěru jsou odpovídající výsledky analýzy diskutovány. 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Práce se zakládá na statistickém testování hypotéz, které jsou vystaveny na jasně vymezeném 

teoretickém podkladě. 

 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 

vytváří text konzistentní celek? 

Teoretická část adekvátně představuje základní pojmy a kriminologické přístupy k delikvenci 

mládeže z pohledu malých sociálních skupin, v tomto případě vrstevníků. Empirická část je 

nejprve uvedena částí metodologickou. Zde je popsána metoda self-reportu a výzkum ISRD-3, 

jehož data jsou sekundárně analyzována. Dále jsou zde stanoveny hypotézy vycházející 

z předchozí teoretické kapitoly. Následuje analytická část, kde jsou tyto hypotézy testovány. 

V závěru jsou výsledky diskutovány v kontextu relevantních kriminologických teorií. 

 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 

přehlednou strukturu? 

Práce má přehlednou strukturu. Hypotézy vychází z předešlých teorií a díky tomu je text i 

argumentace vystavená na statistickém testování těchto hypotéz logická, jasná a srozumitelná.                    

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 

vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 
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Teoretická část slouží jako podklad ke stanovení hypotéz testovaných v empirické části. Text ve 

srozumitelné a čtivé formě dostatečně pokrývá úzce vymezenou oblast zaměření práce.  

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 

k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Pro testování hypotéz byly zvoleny vhodné metody a analýza byla správně prezentována i 

interpretována. V tomto bodě bych autorce pouze vytkla užití ne příliš vhodně zvoleného výrazu 

„pravděpodobnost“ při formulaci dvou testovaných hypotéz, což se projevilo i při prezentaci 

výsledků. Dále by v některých případech bylo zajímavější interpretovat sloupcová oproti 

řádkovým procentům (a naopak). Taktéž by bylo vhodné zahrnout výsledky adjustovaných 

reziduí. Díky tomu některé pasáže prezentace výsledků působí trochu ploše, nicméně celkově 

analýzu hodnotím jako velmi zdařilou a adekvátní pro úroveň bakalářské práce. 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických 

analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení 

výzkumných otázek, naplnění cílů práce). 

V závěru autorka výsledky shrnuje a vysvětluje je v širším kontextu relevantních 

kriminologických teorií.  

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-

162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora 

od převzatých, seznam literatury atd.) 

Kritéria odborného textu byla ve všech bodech naplněna. 

 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Pozitivně hodnotím, že práce čerpá především ze zahraniční odborné literatury odpovídající 

zvolenému tématu.  

 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 

označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Grafická úroveň odpovídá stanoveným požadavkům bakalářské práce. Především však musím 

ocenit vyspělou jazykovou a stylistickou úroveň, díky němuž je tento odborný text velmi čtivý. 

 

Další poznámky 

 

 

 

Celkové hodnocení práce 

Autorka si za účelem zpracování bakalářské práce zvolila adekvátně úzké téma, a to delikvence 

mládeže v kontextu vrstevnických skupin. V teoretické části téma jasně vymezila a představila 

vývoj relevantních teorií, na jejichž základě vytvořila čtyři hypotézy. Tyto hypotézy testovala na 

datech ISRD-3 a v závěru výsledky diskutovala. Pro příští tvorbu bych autorce pouze doporučila 
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více se věnovat hloubce interpretace dat. Nicméně díky jasné struktuře a velmi zdařilé stylistice 

text působí odborně a přináší ucelený vhled do problematiky.  

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Jak byste interpretovala Vámi prezentované tabulky s prohozenými procenty (řádková za 

sloupcové, sloupcová za řádkové)? Vyberte jeden příklad na Vašich datech. 

K čemu jsou adjustovaná rezidua a jak byste je interpretovala na Vašich datech? Vyberte jeden 

příklad. 

 

 

 

Datum:  

 

Podpis:  


