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Základní charakteristika práce. 

Práce je teoreticko-empirické povahy. Autorka vychází z několika teorií delikvence, na základě 

nichž formuluje hypotézy týkající se souvislosti individuální delikvence a vrstevnických skupin, 

a ty následně testuje na datech z výzkumu International Self-Report Delinquency Study 3 

(ISRD3) za ČR. 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

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

Ano 

 

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

Ano. Autorka využívá sekundární analýzu dat ze selfreportového výzkumu, a věnuje proto 

pozornost i této specifické metodě získávání kriminologických dat. 

 

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

vytváří text konzistentní celek? 

Práce má jasnou strukturu, kdy přehled teorií je využit k formulaci výzkumných hypotéz, a ty 

jsou následně empiricky testovány. Propojení teorie a empirie je tak vysoce funkční. 

 

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

přehlednou strukturu? 

Ano. 

 

OBSAH PRÁCE 

 

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

vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Autorka se zaměřuje na podrobnější výklad několika teorií delikvence mládeže především 

založených na sociálním učení. Prezentace teorií je adekvátní potřebám bakalářské práce a 

kromě popisu teorií autorka věnuje pozornost i výsledkům předchozích empirických testů a 

kritickým ohlasům. Teorií delikvence mládeže je samozřejmě mnoho, a výběr je tak nutně 

selektivní, zaměřený pouze na koncepce využité pro formulaci hypotéz, které lze z dat ISRD3 

testovat. Tuto volbu proto hodnotím jako funkční.  
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Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 

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

Empirická část je přehledně strukturovaná a zaměřuje se na testování navržených hypotéz. 

Analýzy jsou založeny na výběru vhodných otázek z výzkumu ISRD3 a vztahy mezi nimi jsou 

testovány chí-kvadrát testem. Prezentace výsledků je přehledná a interpretace korektní, 

zohledňující i určitá omezení dat a alternativní vysvětlení. 

 

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 jsou přehledně shrnuty a okomentovány hlavní zjištění práce, zmíněny jsou i jejich 

limity.  

 

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.) 

V pořádku. 

 

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

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Adekvátní. 

 

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

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

Jazyková a grafická úroveň práce je na dobré úrovni. 

 

Celkové hodnocení práce 

Celkově práci hodnotím jako velmi zdařilou. Autorka v ní prokazuje dobrou orientaci v teoriích 

delikvence mládeže, schopnost formulovat relevantní hypotézy a dobré analytické schopnosti. 

Text má přehlednou strukturu, jednotlivé části na sebe logicky navazují, styl práce je odborný, 

ale zároveň i čtivý. 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Jaký závěr svých analýz považujete za nejzajímavější a vhodný pro další zkoumání? Pokud byste 

mohla dotazník ISRD rozšířit o další otázky, jaké byste za účelem zkoumání této oblasti navrhla 

zařadit? 
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