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sekundární analýza výzkumu ISRD-2" 

Bakalářská práce Romany lmríškové se zaměřuje na fenomén delikvence mládeže, obzvláště 
se zřetelem na problematiku vrstevnických skupin. V úvodu práce jsou stručně představeny 
základní kriminologické teorie relevantní tomuto tématu, posléze autorka přistupuje 
k deskripci výzkumu delikvence mládeže ISRD-2, jehož data využívá k sekundární analýze. 
Podstatná část práce pak sestává z vlastní analýzy dat, v níž se autorka zaměřuje hlavně na 
čtyři oblasti: existenci delikventních kamarádů, trávení volného času s přáteli, velikost 
vrstevnických skupin a věk osob ze skupiny přátel. Každá z oblastí je poměrně obsáhle 
analyzována ve vztahu k delikvenci respondenta a doplněna autorčinou vlastní interpretací, 
v níž přihlíží i k dostupné literatuře. 

Práci celkově považuji za velmi zdařilou, autorka v ní především prokazuje nadstandardně 
dobrou schopnost statistické analýzy dat (např. využití neparametrických testů a logistické 
regrese), získané výsledky korektně interpretuje a dbá na odlišení výsledků a vlastních 
interpretacích. Ačkoli úvodní teoretická část práce může působit - obzvláště vzhledem 
k rozsahu analytické části - spíše skromně, prezentované teorie jsou vybrány velmi vhodně 
a autorka na ně při interpretaci výsledků analýz často odkazuje, stejně tak jako i na výsledky 
dalších zahraničních studií. Tato příkladná snaha o provázání teorie a empirie je jednoznačně 
silnou stránkou předložené práce. Velmi pozitivně je třeba také ocenit množství využité 
literatury, a to především zahraničních titulů. Práce má též přehlednou strukturu a i po 
jazykové stránce je na dobré úrovni (text narušuje pouze pár překlepů a zapomenutých čárek). 

Výtky k předložené práci mám pouze drobné, z nichž žádná nekazí celkově pozitivní dojem 
z bakalářské práce. Autorka by měla v textu pečlivěji dbát na standardy v odkazování na 
použité zdroje - bud' využívat odkazování v textu "v závorkách", nebo v poznámkách pod 
čarou, a více dbát na jejich typografickou konzistenci. Text také v některých pasážích působí 
kvůli složitosti prezentovaných analýz již nepřehledně a stává se pro čtenáře obtížně 
srozumitelným (obzvláště v kapitole 5). Stejně tak i některé použité analýzy by si zasloužily 
trochu podrobnější komentář (např. v oddílu 3.3 mluví autorka o porovnání průměrů, ale 
vztah testuje následně i chí-kvadrát testem; post-hoc testu na str. 40 by měl předcházet 
alespoň stručně výsledek analýzy rozptylu; v kapitole 5 by bylo vhodné u všech analýz 
konkrétně specifikovat na jakém podsouboru osob jsou provedeny). 

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