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Oponentský posudek na bakalářskou práci Romany Imríškové: 

Mládež, vrstevnické skupiny a delikvence: sekundární analýza výzkumu ISRD-2 

Bakalářská práce Romany Imríškové je sekundární analýzou dat z českého šetření 

mezinárodního výzkumného projektu ISRD-2. Autorka se v ní věnuje problematice 

vztahu delikvence mládeže zejména s podobou a atributy skupin, v nichž tráví svuj volný 

čas. 

v první části je čtenář stručně uveden do základního teoreticko-metodologického 

kontextu zkoumání sociální deviace, přičemž podrobněji jsou rozpracovány pouze teorie a 

přístupy, které autorka následně aplikuje na vlastní analýzu. Ačkoli v dusledku toho práce 

trochu rezignuje na větší přínos v oblasti teorie, z pragmatického hlediska je takový 

postup ospravedlnitelný. Je zřejmé, že všechny nabízející se koncepce (které autorka 

vyjmenovává) by v rozsahu bakalářské práce nebylo možné (a s ohledem na povahu dat 

pravděpodobně ani možné) dukladně testovat; jejich podrobné rozpracování v první části 

by proto bylo redundantní a vytvářelo by dojem samoúčelnosti. Takovéto oponentské 

stanovisko lze však bez problému přijmout pouze za situace, že předložený výběr 

koncepcí bude následně skutečně analyticky ověřen, a že tedy práce bude v tomto 

ohledu konzistentní. To se autorce jednoznačně podařilo, a byť tedy práce přináší 

poznatky spíše jen vempirické rovině, bez většího příspěvku k řešení otázek 

teoretických, jde rozhodně o ucelený, sevřený text s jasnými východisky a cíli, které také 

docházejí naplnění. 

Samotný zpusob zpracování analytické části je pak s ohledem na stupeň 

předkládané práce na velmi vysoké úrovni. Autorka jednoznačně prokázala, že s daty 

dokáže pracovat jak techniky (tzn. provádět řadu typu analýz a to často netriviálních), 

interpretačně (adekvátně interpretovat výsledky, které často mají komplexní strukturu) 

tak také kriticky (uvědomovat si možnosti a omezení dostupných dat i používaných druhu 

analýz). 

Drobné připomínky proto vznesu pouze k několika následujícím bodum: 

Index versatility by si zasloužil širší komentář, který by kromě zpusobu výpočtu 

zduvodnil zejména vhodnost jeho využití. Bylo velmi dobré, kdyby autorka také 

podrobněji zduvodnila vyřazení některých položek delikvence z jeho výpočtu (s. 12) a tím 

pádem tedy také z řady dalších analýz (např. s. 19). 
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Zřejmě by bylo možné polemizovat s vyjádřením, že "Za pozitivní činnosti lze 

pokládat pouze sportování." (s. 23) Vzhledem k tom, že aktivity jako návštěvy diskoték a 

koncertu nebo hraní v kapele autorka také hodnotí jako delikventní alespoň potenciálně, 

dovedu si představit potenciální nebezpečí delikvence i u sportovních aktivit. Pokud má 

respondent sportováním na mysli například provozování skateboardingu nebo jízdu na in

line bruslích na veřejných místech, lze si v této souvislosti představit hned několik 

možností chápaných jako delikventních, tj. např. vandalismus (ničení zábradlí, laviček 

atp.) nebo zastrašování kolemjdoucích (ohrožování jízdou atp.). 

Autorka je si vědoma ne zcela adekvátního přístupu, kdy jsou ze 4-bodových škál 

počítány aritmetické pruměry (kap. 3.2 a 3.3), navíc nelze než připustit, že pro orientační 

pohled na strukturu dat je to postup přijatelný. Pro adekvátnější prezentaci rozdílu mezi 

skupinami nebo jevy by ale možná šlo využít procentuálních zastoupení jednotlivých 

kategorií, např. četnost kategorie nikdy, nebo nikdy+občas atp. Domnívám se, že 

uvedená struktura výsledku by v takovémto vyjádření byla patrná také, analytický 

postup by přitom zustal podstatně méně napadnutelný. 

Z technických aspektu práce bych ještě zmínil poněkud nadbytečné uvedení celého 

dotazníku v příloze. Domnívám se, že by autorka neporušila žádnou formální zásadu ani 

copyright, kdyby sem zařadila pouze otázky, kterým se v textu věnuje, a ušetřila tak 

čtenáře jejich vyhledáváním v rozsáhlém formuláři originálního dotazníku. 

Jak jsem již v úvodu poznamenal, po teoretické, analytické i formální stránce jde o 

práci velmi zdařilou, k níž nemám žádné zásadní výhrady. Uvedené drobné připomínky 

proto mají spise povahu námětu, dotazu, či alternativ k jinak více-méně 

bezproblémovému obsahu práce. Bakalářskou práci Romany Imríškové proto navrhuji 

hodnotit jako výbornou. 
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