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Předložená práce je významným přispěvkem ke zpracování dat mezinárodního 
výzkumu ISRD, kde téma tvořilo samostatnou a u nás dosud prakticky 
nezpracovanou část. Představuje velmi promyšlenou meritorní analýzu problému 
s četnými metodologickými přesahy. Autorka správně zachytila problémy 
operacionalizace pojmu gang v přístupech skupiny Eurogang a dospěla přitom velmi 
samostatně k zajímavým poznatkům. Vysoce tak překročila nároky na bakalářskou 
práci, svědčí o tom nakonec i ocenění prezentovaného příspěvku na semináři MČSS 
v Kašperských Horách. Výsledky této dHčí studie mohou být publikovány a 
perspektivně mohou být využity i v mezinárodním kontextu. 

Autorka úspěšně napojila svoji převážně empirickou analýzu na teoretická 
východiska. I když to z obsahu práce nevyplývá úplně zřetelně, začíná u problému 
vymezení pojmu gang a svůj záběr postupně rozšiřuje k širším teoretickým 
kontextům. I když si tato část výkladu nemůže činit nárok na komplexní pokrytí 
problému, je sympatická přinejmenšim tim, že pracuje se zahranični literaturou a 
že prokazuje schopnost kritického zpracováni pramenů. Práce v každém připadě 
tvoří vyvážený celek, protože teoretické úvahy prolínají i do analýzy dat. 

Práce je napsána velmi dobrým jazykem, nabízí jasné a argumentované formulace, 
přehledné grafy, takže její přečtení je pro čtenáře opravdovým potěšením, mimo 
jiné i proto, že práci zbytečně nenatahuje a nepřeplňuje detaily. Použitý 
analytický aparát odpovídá poznatkům získaným během dosavadního studia, lze 
tedy očekávat, že v další práci na tématu může dojít k rozšíření a prohloubení 
analýzy. Tyto možnosti vidím rovněž v ještě intenzivnějším využití indikací o 
rizikových přátelích a rizikových aktivitách ve volném čase - vytváření dalších 
typologií nebo identifikace vzorců trávení volného času bude samozřejmě velmi 
náročným metodologickým úkolem. 

Z dílčích připomínek uvedu jen možnost užití adjektiva koncentrické (s.11), překlep 
u Davida Matzy (13). Kapitola 3 mohla být navázána organičtějším způsobem, její 
efektivní využití v dalším textu je však evidentní. 

Práce splňuje všechny nároky a může být předložena k obhajobě. Její kvality 
považuji za nesporné, ba v jistém smyslu jde o práci vzorovou. Vyzařuje z ní touha 
přicházet věcem na kloub, a v tom spatřuji její největší devizu. Po mém soudu jde 
o velmi rázné a přitom elegantní vykročení do světa vědeckého bádáni. 

V Praze dne 22.srpna 2009 Doc.PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 
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