
Posudek bakalářské práce E. Moravcové "Problematika part, gangů a delikventních 
uskupení mládeže. Otázka členství v gangu" 

Bakalářská práce Evy Moravcové se věnuje zatím málo zkoumanému tématu gangů v České 
republice, a to hlavně z hlediska jejich vhodného vymezení a následné operacionalizace. Po 
úvodním přehledu kriminologických teorií a metodologické části přistupuje k analýze dat 
z výzkumu delikvence mládeže ISRD-2, v němž byla aplikována definice vymezení gangu od 
výzkumné skupiny Eurogang. Autorka tuto definici podrobně analyzuje a všímá si zejména 
subjektivního označení skupiny respondentem jako gangu. V závěru pak dospívá k vlastní 
typologii gangů. Práce má přehlednou strukturu a po jazykové i stylistické stránce je na velmi 
dobré úrovni. 

Práci celkově považuji za velice zdařilou, autorka v ní projevuje nejen dobrou schopnost 
analýzy dat, ale získané výsledky i kreativně interpretuje s využitím různých teoretických 
koncepcí delikvence. Ocenit je třeba také originalitu při zpracování tématu, kdy autorka 
neaplikovala pouze danou definici, ale podrobila ji důkladné analýze a následné kritice. Za 
povšimnutí pak stojí i pokus využít kognitivních přístupů při zkoumání formulace otázek. 
Pokud se autorka rozhodne ve své práci pokračovat a přistoupí i k analýze mezinárodních dat 
z ISRD-2, budou její výsledky dost možná relevantní i pro výzkum Eurogangu. 

K předložené práci mám pouze drobné, spíše formální, výtky. Autorka by například měla 
podrobněji popisovat konstrukci používaných indikátorů ajejich případnou kategorizaci 
(sebekontrola, postoj k násilí) a neškodila by občas i větší přesnost ve formulacích (např. 
interpretace versatility - str. 41-2). Je třeba ocenit, že autorka se při studiu podkladové 
literatury neomezila jen na české zdroje, nicméně dalším pozitivním krokem by bylo zaměřit 
se i na další dostupné primární prameny (např. Merton nebo Matza & Sykes). 

K diskuzi bych poté ráda předložila otázku, proč autorka vypustila z definice gangu otázku na 
věkovou strukturu skupiny (č. 28), která také spadá do definice Eurogangu? K typologii 
gangů bych se poté zeptala, nebylo-li by vhodnější použít místo versatility incidenci 
delikvence? 

Předložená práce splňuje veškeré nároky kladené na bakalářskou práci, a doporučuji ji proto 
k obhajobě. Navržená klasifikace: výborně. 
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