
Zápis 

z obhajoby disertační práce paní mgr. Zuzany Podané konané dne 28.6. 2011 téma práce 

„Delikvence a rodina“. 

přítomní: dle prezenční listiny 

Předseda komise doc. J. Šubrt zahájil obhajobu a představil mgr. Podanou komisi. 

Školitel představil kandidátku a vyzdvihl její přínos pro činnost katedry sociologie, kde je t.č. 

zaměstnána. Představil její zapojení do výzkumu, na němž je disertační práce založena. 

Připomněl, že práce je již připravena k publikaci. Dodal, že publikační činnost mgr. Podané již 

zahrnuje zahraniční články a impaktované časopisy. 

Kandidátka vyložila s  pomocí powerpointové prezentace hlavní momenty své práce. 

Představila zejména metodologickou a analytickou část. Zdůraznila, že vychází z méně známé 

teoretické koncepce, což by mohlo napomoci její popularizaci. Stručně zmínila související 

výzkumy a představila výzkumný projekt ISRD-2, na kterém se podílela. Připomněla kontext 

ČR a střední Evropy. Představila konečný model působení sociálních a individuálních faktorů 

na delikvenci mládeže. Navrhla další možné směry výzkumu. 

Oponent PhDr. Jan Tomášek, Ph.D. práci ocenil, zejména její přínos pro českou kriminologii. 

Zdůraznil originální teoretickou část, především kritickou recepci jednotlivých koncepcí. Za 

největší přínos považuje přesvědčivá data dobře podložené závěry. Dodal, že nemá 

závažnějších námitek. 

Oponentka prof. JUDr. Helena Válková, CSc. (nepřítomna, přednesl doc. Tuček) rovněž 

ocenila výzkumnou část práce a také systematičnost s jakou je daná problematika v práci 

pojednávána. Jako jedinou výhradu uvedla jen okrajové pojednání problematiky z hlediska 

trestního práva. Tuto připomínku však sama považuje, vzhledem k odbornému zaměření 

autorky, spíše za doporučení ke zvýšení kvality práce. 

Kandidátka uvedla, že pro konečnou publikaci monografie trestněprávní pohled rozšíří, 

ovšem s vědomím limitů svého zaměření. 

Kol. Tuček v diskusi vznesl dotaz ohledně testování modelu v jiných zemích SVE. Autorka 

uvedla, že uspokojivě vysvětluje jednání i v jiných zemích. Rozdíly mezi SVE a západní 

Evropou považuje za zanedbatelné. Další dotaz směřoval na vysvětlení většího výskytu 

kriminality u chlapců. Diplomantka uvedla příklad vysvětlení, podle kterého rodina na dívky 

aplikuje větší sociální kontrolu. Uvedla, že v jejích datech vychází, že velký dopad má neúplná 

rodina zejména na delikvenci dívek. Kol. Tuček se zeptal i na vliv sociální struktury, 

diplomantka zmínila, že indikátory socioekonomického statusu bohužel (s ohledem na 

mezinárodní rozměr výzkumu) nebyly navrženy nejlépe a v českém kontextu příliš 

nefungovaly. 



Předseda komise se zaměřil na teoretický rámec práce a zeptal se, zda model zahrnuje také 

problematiku hodnot, resp. anomie. Diplomantka uvedla, že tento konkrétní výzkum s 

hodnotami podrobněji nepracuje, ale odkázala na výzkumy jiné, kde by se odpověď najít 

dala. 

Předseda komise ukončil diskusi. 

Hlasování: Komise navrhla udělit titul Ph.D. 

Zapsal: mgr. Jan Sládek 

Podpis předsedy komise 


