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Posudek na disertační práci „Delikvence mládeže a rodina“ Mgr. Zuzany Podané 

 

 

Předkládaná disertační práce se zabývá tématem, které dlouhodobě přitahuje pozornost 

nejen odborníků, ale též politiků, médií i nejširší veřejnosti. Delikventní chování mládeže je 

často chápáno jako důležitý signál stavu společnosti, a to i z toho důvodu, že mladí lidé 

reprezentují budoucnost nás všech. Vykazují-li ve zvýšené míře rysy deviantního chování, 

rostou obavy, že společenské normy oslabují a výskyt kriminálních či jinak nebezpečných 

sociálních jevů bude v následujících letech stoupat. Platí bohužel, že diskuse o těchto 

otázkách se velmi často nezakládají na důkladné znalosti dotčené oblasti, ale spíše na 

zkreslených představách, k nimž svým takřka výhradním zájmem o neobvyklé a extrémní 

kriminální případy přispívají média. Text, který namísto domněnek a spekulací obohatí 

probíhající diskuse o tolik potřebná fakta, je proto vždy vítaným počinem. 

Disertační práce Mgr. Podané se (kromě úvodu a závěru) skládá ze tří částí. V první z nich 

je problematika delikvence mládeže nastíněna v teoretické rovině. Autorka nejprve vymezuje 

základní pojmy a termíny (mládež, dítě, kriminalita apod.), a následně stručně představuje 

kriminologické směry a školy, které se zabývají příčinami delikventního chování a které je 

podle ní možno z hlediska zkoumané problematiky považovat za přínosné. Největší prostor 

věnuje teorii sociálních vazeb (T. Hirschi) a obecné teorii kriminality (M.R. Gottfredson a T. 

Hirschi), a to z toho důvodu, že právě z těchto konceptů vychází empirická část její práce. 

V dalších podkapitolách jsou podrobně rozpracovány dostupné kriminologické poznatky 

k faktorům, které souvisejí s rodinným zázemím pachatele (delikvence rodičů, 

socioekonomický status rodiny, struktura rodiny apod.). Na jejich základě autorka 

vypracovala model působení rodinných faktorů na delikvenci, který následně rozšířila o 

faktory další, které se podle kriminologických výzkumů na delikvenci mládeže rovněž 

významně podílejí (vrstevníci, životní styl, škola apod.).  

Druhá část textu poskytuje přehled hlavních zdrojů, z nichž je v současné době možno 

čerpat informace o rozsahu, struktuře a vývoji kriminality dětí a mládeže. Pozornost je 

věnována oficiálním kriminálním statistikám (zejména policejním) a kriminologickým 

výzkumům, uskutečněným formou self-reportů (výpovědi respondentů o vlastní trestné 

činnosti). Jejich příkladem je i mezinárodní výzkum ISRD-2, na němž se autorka podílela a 

z jehož dat vychází v empirické části. V několika podkapitolách stručně popisuje projekt a 

historii tohoto výzkumu, o němž lze bezpochyby prohlásit, že z hlediska české kriminologie 

představuje doslova přelomovou událost (vůbec poprvé byl takto zkoumán reprezentativní 

vzorek české mládeže). Shrnuta jsou základní data o respondentech, a to včetně informací, 
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vztahujících se k dalším státům, o nichž je v následujících kapitolách v rámci komparace 

rovněž pojednáno. Kromě toho je stručně představena jedna starší česká studie z konce 

devadesátých let, s níž je možno získané poznatky částečně srovnávat. 

Ve třetí části se již autorka věnuje rozboru dat, získaných v rámci zmíněného projektu 

ISRD-2. Poznatky o prevalenci delikvence, které z odpovědí respondentů vyplynuly, se 

přitom pokouší porovnávat s dalšími zdroji informací o kriminalitě mládeže, a současně 

provádí již avizované srovnání mezinárodní (země středoevropského regionu). Klíčovou částí 

textu jsou podkapitoly, analyzující pomocí adekvátně zvolených statistických metod a modelů 

vliv vybraných faktorů na delikvenci respondentů. Ve shodě se zahraničními studiemi se 

potvrdil především význam vazby dítěte na rodinu, rodičovského dohledu, sebekontroly, 

delikventních vrstevníků a kriminálních příležitostí. Zajímavě se projevily rozdíly mezi 

pohlavím i rozdíly dané odlišováním různých typů trestné činnosti (majetková, násilná). 

Platnost teoretického modelu, navrženého v úvodní části, se v zásadě potvrdila. 

Disertační práci Mgr. Podané nelze celkově hodnotit jinak než jako vysoce kvalitní, 

splňující nejpřísnější kritéria. Autorka vyšla z pečlivého studia domácí i zahraniční odborné 

literatury, které jí následně umožnilo přistoupit ke zpracování získaných výzkumných dat 

systematicky a s jasnou vizí, na jaké jevy upřít pozornost. Velmi oceňuji její schopnost 

kritického pohledu na řešenou problematiku, neboť ani v jedné pasáži ji nepřistihneme při 

tom, že by jakýkoli teoretický či empirický poznatek zjednodušovala či neoprávněně 

zobecňovala. Vždy se naopak pokouší vystihnout nejen silné, ale také slabé či nejednoznačné 

stránky diskutovaných poznatků i užitých metod. Stejně obezřetně přistupuje k závěrům 

vlastních analýz, které navíc dokáže formulovat jasně a přehledně. Vyzdvihnout je také nutno 

snahu zasadit nová zjištění, k nimž se v rámci ISRD-2 podařilo dospět, do již existujících 

znalostí o trestné činnosti dětí a mládeže na našem území. 

Dílo, které Mgr. Podaná odevzdala, považuji za významné obohacení české kriminologie i 

dalších společenskovědních oborů, zabývajících se řešenou problematikou. Nejde jen o to, že 

prezentuje poznatky z výše zmiňovaného „přelomového“ výzkumu, ale mnoho nového přináší 

i do celkového povědomí o daném jevu u nás. Velmi si vážím toho, že autorka se v teoretické 

části neomezila na tradiční výkladový model kriminologických škol a směrů, který se opakuje 

takřka ve všech českých učebnicích kriminologie nebo sociální patologie, ale rozhodla se jít 

vlastní cestou. Díky úctyhodnému množství citovaných autorů, v české kriminologii dosud 

spíše přehlížených, tak obohatí zájemce také o nová jména a o dosud méně známé teorie. 

Cennější je to o to více, že se zaměřuje na takové teorie, jejichž platnost je podložena 

relevantními výzkumnými daty.  
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Osobně bych si velmi přál, aby se autorčině práci dostalo co možná největší pozornosti. 

Podle mého názoru je totiž dokonalým příkladem toho, čím může být užitečná kriminologie, 

tedy obor, jímž se zabývám i já – jde o poskytnutí faktů a vědecky ověřených poznatků o 

závažných společenských jevech. V diskusích o kriminalitě a její kontrole bohužel často 

vládnou spíše emoce a vášně než racionální úvahy, a ani mnozí odborníci se leckdy neubrání 

tomu, že svůj názor staví spíše na sympatiích k určité teorii či na subjektivním přesvědčení o 

vztahu některých proměnných, a nikoli na výzkumem potvrzených faktech. Každá práce, 

která nás přibližuje reálnému, a nikoli vykonstruovanému a nejrůznějšími mýty a dohady 

opředenému obrazu kriminality, je v této situaci velmi cenná. Je-li navíc zpracována čtivě a 

přehledně, jak se to podařilo v tomto případě, platí uvedené konstatování dvojnásob. 

Disertační práci Mgr. Podané rozhodně doporučuji k obhajobě, a to bez nutnosti jakýchkoli 

úprav či doplnění. 

 

 

V Praze, dne 7.6.2011 

 

 

 

PhDr. Jan Tomášek, Ph.D.   

 

   

 


