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Posudek diplomové práce Jany Bobkové „Kriminalita nezletilých dětí ve výkonu 

ústavní a ochranné výchovy z genderové perspektivy“

V rámci své diplomové práce se Jana Bobková rozhodla podívat na téma, které je jí 

osobně blízké, neboť pracuje v dětském diagnostickém ústavu, ale které je také velmi 

aktuální z hlediska genderových studií. Této oblasti, jejíž důležitost nemohla Jana ukázat 

názorněji, se totiž v českém kontextu prakticky nikdo nevěnuje, což je evidentně velká 

chyba. Právě zde se totiž evidentně dějí věci, které si lze v jiných oblastech, jež jsou 

studovány více, jen těžko představit. Jana k věci přistoupila s praktickou znalostí 

zkoumaných problémů, ale nenechala se „oslepit“ matérií. Právě naopak, projevila 

dostatek kritické reflexe a teoretického nadhledu a její práce je jednou z nejlepších jaké 

jsem vedl. Nicméně sloveso vedl není z řady důvodů tak úplně na místě, protože mé 

znalosti o dané problematice jsou velmi sporé, a šlo proto spíše o spolupráci odbornice na 

problematiku delikvence a kriminality a vedoucího práce, který se snažil přispět pokud 

jde o genderovou perspektivu a metodologii. Ve svých komentářích k teoretické práci 

jsem se tak především snažil povzbudit Janu k využívání jejích kritických schopností a 

k důslednému aplikování genderové perspektivy.

Jana se s mými komentáři popasovala velmi elegantně a nejprve se velmi 

systematicky a přiměřeně kriticky vyrovnala s pozitivismem autorů, kteří se snaží 

teoretizovat delikvenci a kriminalitu. Ukázala například jejich totální absenci reflexe 

normativního charakteru pojmosloví, které používají. Podobně opakovaně poukázala na 

to, že jejich teorie až příliš často stojí na nereflektovaném biologickém determinismu a že 

je pro ně charakteristická genderová slepota. Mimochodem velmi mne pobavila

skutečnost, že se v této oblasti někteří autoři vymezují vůči feminizmu, což je v českém 

kontextu opravdu úsměvné. Teoretická část je však příliš rozsáhlá, abych zde rozebíral 

všechny argumenty a kritické poznámky, které mne zaujaly. Proto se spokojím 

s konstatováním, že její zpracování zdaleka předčilo má očekávání. Po formální stránce je 

také na úrovni, ať už jde o odkazování, strukturu či úroveň psaného projevu.

Empirickou část se Jana rozhodla uchopit komplexně a postavila ji na kombinaci 

obsahové analýzy dokumentů, etnografické studie a polostrukturovaných rozhovorů.

Tedy v jistém smyslu na kombinaci tzv. kvantitativních a tzv. kvalitativních přístupů.

Takto náročný výzkumný design, který implikoval triangulaci na několika úrovních, by 

mohl vzbuzovat obavy, že v rámci jedné diplomové práce nelze všechny tři metody 

náležitě zvládnout, ale ty se ukázaly jako neopodstatněné. Jana ke své diplomové práci 

přistoupila s příkladnou pílí a všem třem metodám věnovala dostatek úsilí a prostoru. Na 

druhé straně tato volba také slibovala přinést komplexní pohled na danou problematiku a 

Jana tento potenciál využila v míře u diplomové práce poměrně výjimečné. Tím nemyslím 

jen rozsah práce, který překračuje obvyklé parametry, ani úroveň jazykového projevu, 

která je též velmi vyspělá. Vyzdvihl bych především její citlivost k různosti a rozmanitosti 
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genderových dynamik ve zvoleném kontextu. Její případová studie nabízí neobvykle 

plastický obraz a zprostředkovává velmi živý dojem ze situace v terénu. Jana také 

systematicky konfrontuje svá zjištění s teoretickou literaturou a ukazuje, že žitá praxe se 

nezřídka vymyká zavedeným teoretickým konceptům a klišé. Toto provazování teoretické 

a empirické části je dalším dokladem o výborné kvalitě její práce. Oceňuji také, že se 

nevyhnula ani diskusi potenciálních pozitivních a negativních přínosů její současné pozice 

z hlediska jejího výzkumu. Výsledkem je práce, která překračuje mé obvyklé nároky na 

diplomovou práci a kterou hodnotím jako výbornou.

Protože je pro mne samozřejmě náročné, ne-li nemožné, objektivně hodnotit 

práci, na jejímž vzniku jsem se svým způsobem podílel, zaměřím se i na hodnocení 

procesu, který vedl k finálnímu produktu. V této souvislosti konstatuji, že Jana pracovala

velmi samostatně, systematicky a svědomitě. Již první draft práce, kterým mne 

překvapila v zimním semestru, byl neobvykle rozsáhlý a mou první starostí bylo jeho 

„zeštíhlení“ na únosnou míru. V průběhu naší spolupráce jsem nezaznamenal žádný 

významnější výpadek v jejím nasazení a mohli jsme tak práci postupně rozvíjet. Mé 

poznámky průběžně zapracovávala a práci neustále posunovala. Mám za to, že 

řemeslnou stránku vědecké práce zvládla také na výbornou a jako vedoucí práce jsem 

nadmíru spokojen s pokrokem, jaký udělala během mnohaměsíční práce.

Vzhledem k výše zmíněnému navrhuji známku výborně.

Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
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