
Oponentský posudek diplomové práce Jany Bobkové

Kriminalita nezletilých dětí ve výkonu ústavní a 
ochranné výchovy z genderové perspektivy

Diplomová práce Jany Bobkové si klade otázky po genderových specificích závadného 
chování u „dívek vykazujících rizikové jednání“, a genderových specificích jejich 
ústavních pobytů. Ve velice jasném a dobře strukturovaném úvodu předestírá vedle 
výzkumných otázek též existující odbornou literaturu. Jasně vysvětluje (genderové) 
nedostatky literatury české provenience, a s porozuměním kritizuje kvantitativní metody 
používané MV jako nástroj pro pochopení delikvence dětí a mladistvých. 

Teoretická část

Teoretická část je přehledně a vhodně rozdělena na obecný a genderový teoretický rámec.

V rámci obecného rámce je dost prostoru věnováno rozdílu mezi biologickým a 
společenským pojetím deviací a jejich příčin. Autorka vnímá pojem „deviace“ jako 
biologický (str. 12). To se mi jeví problematickým – odborná literatura jej totiž používá 
v sousloví „sociální deviace“. Odklon od „normálu“ je zde tedy – dle mého - vnímán ve 
smyslu jednání a nikoli biologických charakteristik (takovýto „Lombrosismus“ snad již 
v Čechách nenajdeme, ale mohu se mýlit).

Autorka se kriticky vyjadřuje jak ke konstrukci příčin rizikového jednání a jejich dělení
na biologické a společenské (např. mentální retardace na straně jedné a rozpadlé rodiny 
na straně druhé) tak ke konstrukci toho, co představuje „rizikové jednání“ (deviace, 
delikt, atd.). 

V této části textu ale není zjevné, jak autorka vnímá interakci mezi biologickým, 
společenským a konstruktem. Není jasné v čem autorka spatřuje problém – v tom, že 
literatura rozlišuje mezi osobami u nichž je odklon „od normálu“ způsoben 
„biologickými příčinami“ (např. nízké IQ) a těmi, u nichž je ovlivněn společenskými 
faktory (např. kamarádská parta), přestože se v obou případech jedná o konstrukty, nebo 
v tom, že se mezi biologickými a společenskými vlivy rozlišuje nevhodně?

Přestože používání a vysvětlení terminologie je v celé práci na vysoké úrovni, autorka 
často používá sousloví „sociální důvody“, aniž by bylo jasné, co tím myslí. Například na 
str. 18 konstatuje, že „70 % umístěných dětí se v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné 
výchovy ocitlo ze sociálních důvodů“. Jaké jsou tyto „sociální důvody“? V běžném 
jazyce se pod tím rozumí chudoba, v odborném je tento pojem často tak široký, že se 
stává nicneříkajícím.

Problematickým se mi jeví též pojem „statutové delikty“. Přestože koncept je relativně 
dobře vysvětlen, (na str. 21 jako „takové způsoby chování, u nichž se nejedná o porušení 
zákona, pokud se jich dopustí dospělý“), není jasné v jakém smyslu je „statutový“. Dále, 
pokud se nejedná o porušení zákona, je dosti nevhodný pojem „deliktu“. Toto ale může 
být vinou nepřesného překladu zdroje Renzetti a Curran. 



Jinak je ale teoretická kapitola na velmi vysoké úrovni. Dobře identifikuje relevantní 
koncepty jako je deviace a delikvence (zajímavé jsou postřehy k etiketizačnímu efektu 
deviací či pyramidě provinění), vztah biologických a společenských faktorů 
(nedualistická koncepce těla, performativita), klasifikace rodinných prostředí (výborná je 
kritika Novotného konceptu „deformovaných emancipačních předobrazů“), vrstevnické 
skupiny, vliv médií, atd. Zaměřuje se na zásadní otázky, s velkým porozuměním 
problematiky odkazuje na domácí a zahraniční literaturu a vyzdvihuje konsensus i možné 
rozpory. Kladně hodnotím též úroveň právního povědomí, od použití terminologie po 
práci s právními koncepty.

Velice pozitivně jsem hodnotila též identifikaci jedné ze stěžejních otázek vztahu 
morálky a práva – pátrání po tom, které (morální) normy má právo odůvodněno 
sankcionovat, protože umožňují soužití ve společnosti, a které normy jsou naopak 
neodůvodněné a pouze poplatné statu quo a jsou ve svém důsledku omezující a
potlačující svobodný rozvoj genderových identit. Autorka na str. 15 poznamenává: 
„Odpor vůči zavedeným normám pak může být z hlediska majoritní společnosti 
interpretován jako „deviace“, „delikvence“, „asocialita“ či „antisocialita“, ovšem 
z pohledu minoritních skupin může být tento odpor pouze formou boje za vlastní práva, 
za uznání, za respekt uvnitř většinové společnosti apod.“

Empirická část

V úvodu emprické části jsou výborně představeny použité metody. Pozornost je
věnována též vysvětlení na první pohled kontroverzního rozhodnutí nevyžadovat od dětí 
(respondentů) informovaný souhlas. 

Genderová analýza dokumentů i rozhovorů je na vysoké úrovni – autorka si všímá celé 
spousty problematických momentů. Poučeně kritizuje stereotypní nabídku učebních 
oborů, postoje k případnému těhotenství, genderovanost architektury, diskriminační 
heteronormativitu ve vnitřním řádu DDÚ, atd. Poukazuje na naprostou nepřipravenost 
zařízení na jiné genderové identity a sexuální orientace.

Přestože práce zdůrazňuje výhody kvalitativní metody a důležitost dání prostoru hlasům 
dívek a jejich naraci, je analýze rozhovorů věnován poměrně malý prostor (v podstatě jen 
10 z celkem cca. 120 stran). Autorka nám představuje pouze odpověď na otázku příčin a 
to bez rozlišení různých odpovědí v průběhu pobytu (celkem byly rozhovory provedeny 
čtyřikrát). Je otázkou, zda nemělo být shromážděno o něco více materiálu, případně zda 
jeho analýze (odpovědím na více otázek) nemělo být v práci věnováno trochu více 
prostoru.

Přes všechny zmíněné kritické postřehy, které jsou myšleny spíše jako podnět 
k zamyšlení a pro diskuzi při obhajobě, je práce velice kvalitní. Po formální i obsahové 
stránce více než plní požadavky kladené na diplomovou práci. Celkově ji hodnotím jako 
výbornou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení deseti body.

V Oxfordu dne 8. června 2009

JUDr. Barbara Havelková, LL.M.




