
Posudek bakalářské práce V. Cieslarové "Rodina a delikvence mládeže" 

Bakalářská práce Veroniky Cieslarové se věnuje problematice delikvence mládeže v České 
republice a specificky se zaměřuje na vliv různých charakteristik rodinného prostředí. 
V teoretické části studie autorka prezentuje přístupy k delikvenci v ČR, sleduje vývoj trendu 
po roce 1989 a uvádí i některé relevantní teoretické koncepce sociálních deviací. Analytická 
část potom vychází z výzkumu ISRD-2 a prezentuje bivarietní vztahy proměnných 
souvisejících s rodinou k delikventnímu a problémovému chování mládeže. Práce má 
přehlednou strukturu a poskytuje čtenáři relativně ucelený náhled na tuto problematiku, byt' 
samozřejmě v omezeném rozsahu. Originální přínos studie spočívá především v analýze 
faktorů souvisejících s delikvencí. 

Teoretická část práce poskytuje základní poznatky o delikvenci a významu rodiny pro 
socializaci dětí, stručně zmiňuje přístupy k prevenci a sankcím, načrtá vývoj registrované 
delikvence po roce 1989 a uvádí i přehled teorií delikvence akcentující roli rodiny. Všechny 
tyto kapitoly by si jistě zasloužily větší pozornost, speciálně oddíly týkající se prevence 
a sankcí jsou velmi selektivní. Je však zřejmé, že podrobnější zpracování těchto částí by již 
bylo nad rámec rozsahu bakalářské práce. Patrně by bylo vhodnější omezit se pouze na nástin 
teoretických koncepcí delikvence a ten precizněji rozpracovat. Autorka by také měla více dbát 
na korektnost používaných pojmů (výrazy "teorie obecné kriminality", "samokontrola" 
apod.), kapitolu 2.3.1 by pak bylo vhodnější nazvat "Teorie sociálního učení". 

Za největší nedostatek analytické části považuji chybějící i testy nezávislosti v kontingenční 
tabulce a nevyužití některého z koeficientů asociace, který by umožnil zhodnotit sílu vztahu 
(např. koeficient kontingence nebo Cramerovo V). Autorka však občas významnost vztahů 
v textu zmiňuje a v závěru i srovnává "význam" různých faktorů pro delikvenci; zde tedy 
zůstává nejasné, na základě čeho tak činí a proč tyto informace v předchozím textu neuvádí. 
Přínosné by bylo pokusit se také o hlubší analýzu vztahů, například využít třídění 3. stupně 
a zkoumat, liší-li se síla vztahů třeba podle pohlaví nebo ročníku. Výsledky by také bylo 
vhodné dávat více do souvislosti s teoretickými koncepcemi a předchozími výzkumy a méně 
se pouštět do vlastních spekulací (i když nutno podotknout, že tyto jsou vždy korektně 
oddělené od výsledků). 

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