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 Práce jasně a srozumitelně nastoluje výzkumné otázky: 1) Jaký je intencionální profil 

vybraných delikventů? 2) Z jakých složek se skládá a jak jsou tyto složky vzájemně 

provázány? 3) Jak a proč v rámci tohoto profilu vzniká delikventní chování? a 4) Jak a proč 

takový intencionální profil v životě delikventů vzniknul? Domnívám se, že pojem 

intencionální profil byl, vzhledem k cíli zkoumání, zvolen vhodně, zároveň však vidím 

určitou rezervu při jeho vymezení jakožto způsobu, jakým člověk vnímá okolní svět, jaké mu 

přisuzuje významy a jak o něm přemýšlí, včetně představy o působení a zařazení vlastního já 

v tomto světě. Název totiž naznačuje, že se jedná o intencionalitu, tj. zaměřenost, popřípadě 

záměrnost, a že se jedná o profil, tj. určitý vzorec. Přičemž k dobru autorovi je třeba říci, že 

tak, jak s pojmem zachází, jedná se skutečně o určitý vzorec záměrnosti a zaměřenosti 

zkoumaných jedinců. Je tedy škoda, že toto nenašlo výraz také v definici pojmu, zvláště 

jedná-li se o pojem stěžejní. 

 Zvolený výzkumný postup lze, vzhledem k vytčenému cíli, považovat za vhodný 

(idiografický typ výzkumu, výběr zkoumaných osob, forma vedení rozhovoru). Za nespornou 

kvalitu práce považuji důsledně induktivní postup, kterým autor dochází k vytvoření 

teoretického modelu. Autor zde u každého ze čtyř respondentů presentuje postupný proces 

tvorby modelu, a dává tak čtenáři možnost vidět, jak tento model vykrystalizoval. 

Zhodnocením induktivní části je paradigmatický model egocentrismu. Centrální pojem tohoto 

modelu, tedy egocentrismus, chápe autor jako definující rys intencionality zkoumaných 

jedinců. Originálním způsobem zde spojuje egocentrismus s řadou dalších pojmů, jako je 

omezování, neřešení, fatalismus ad. Výsledkem je mj. „začarovaný kruh egocentrismu“. 

Autor zde předkládá určitý kauzální model, ve kterém jsou různé strategie jednání formou 

uskutečňování „centrálního jevu“, jímž je egocentrismus. 

 Teprve nyní, zcela v logice jednoho z typů kvalitativního výzkumu, přikročuje autor 

k teoretickému zarámování svých zjištění, tj. vztahuje získané poznatky k již existujícím 

teoriím. Na jednu stranu autorův model v tomto kontextu různým způsobem a v různých 

směrech „dává smysl“, na druhou stranu se (alespoň z mého hlediska) stává do jisté míry 



problematický stěžejní pojem egocentrismus. Z předchozí části i z této teoretické části je 

poměrně jasné a srozumitelné, co autor egocentrismem myslí, na druhou stranu, vzhledem 

k tomu, že tato část spočívá ve včlenění vytvořeného modelu do kontextu existujících pojmů, 

zůstává otázkou, nakolik pojem egocentrismus koresponduje s (v různých teoretických 

kontextech) existujícími významy tohoto pojmu. To se stává určitým způsobem 

problematickým např. v kontextu psychoanalýzy, kde autor jev, který nazývá egocentrismem, 

vztahuje k Freudovu strukturálnímu modelu (z hlediska kterého je to spíše „id“, než „ego“, co 

je dominantou zkoumaného typu intencionality). Tato námitka však rozhodně nesměřuje ke 

zpochybnění modelu, který je velmi originálně vystavěný, empiricky zakotvený, podpořený 

řadou teoretických souvislostí a implikující řadu zajímavých teoretických i praktických 

důsledků. Jde spíše o otázku, zda by bylo možné uvažovat o nějaké alternativě, jak tento 

„definující rys intencionality“ zkoumaných jedinců nazvat jinak. 

 Na závěr tedy kladu dvě témata k diskusi: 1) Jak by bylo možné přesněji vymezit 

pojem intencionální profil tak, aby lépe a přesněji odpovídal jednak oběma termínům, z nichž 

se skládá, a jednak tomu, jak je tento pojem v práci používán. 2) Zda by bylo možné uvažovat 

o nějakých alternativách centrálního pojmu vytvořeného modelu, tj. egocentrismu. A zda se 

autor domnívá, že používání tohoto pojmu koresponduje s tím, jak je tento pojem v různých 

psychologických (teoretických i praktických) kontextech používán. 

 Práce je napsána srozumitelně a čtivě. Splňuje formální kritéria a obsahuje všechny 

stanovené součásti. Jakub Onder prokázal ve své diplomové práci schopnost analyzovat a 

interpretovat zkoumaná data a vztahovat je ke kontextu teoretických souvislostí. Jeho práci 

považuji ze velmi originální a inspirující a doporučuji jí k obhajobě. S drobnou výhradou 

týkající se výše uvedených připomínek navrhuji známku výborně.  

 

V Praze 3. září 2012 
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