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Diplomová práce se zabývá způsoby, jakými adolescenti v diagnostických ústavech rozumí 

sociální realitě a svému místu v ní. Autor se snažil identifikovat faktory a vzorce uvažování o 
vlastním životě, které jsou typické pro dospívající delikventní chlapce. Používá pro to označení 
„intencionální profil“, což sice nepředstavuje zavedený termín, nicméně autor jej dobře 
argumentuje. 

Intencionalita je tradičně spíše filosofický koncept, který ačkoliv je v psychologii rovněž užíván, 
není v ní svébytně teoreticky příliš rozpracován. Představuje reflektovanou záměrnost 

vlastního jednání v kontextu porozumění světu. Témata, k nimž se psychologické pojetí 
intencionality nejblíže vztahuje, jsou vůle a kognice. Ty nacházíme jako základní stavební 
kameny v různých teoriích, které tak tvoří psychologické zázemí pro pojetí intencionality –
např. v teorii pole K. Lewina. Společným jmenovatelem těchto teorií jsou otázky týkající se 
toho, jak se lidé vztahují k sociální realitě, tj. co vnímají, jak o tom přemýšlí, jak to hodnotí a pro 
jaké chování se na základě toho rozhodují. 

Zvolený výzkumný problém zastřešuje několik tradičních psychologických témat, zejména 
percepci, myšlení, inteligenci a morální usuzování. Z toho plyne, že se jedná o velmi komplexní 
téma, které lze jen ztěží na úrovni magisterské závěrečné práce zcela obsáhnout. Téma je 
zpracováno se silným zaujetím a značnými teoretickými ambicemi, které sice nebyly zcela 
naplněny, nicméně autor nabídl zajímavý a slibný pokus. 

Výzkum sledoval čtyři otázky týkající se intencionality delikventních chlapců. Za klíčové 
považuji tři z nich, které se vztahují k obsahu intencionalnity. Čtvrtá výzkumná otázka, která 

míří ke vzniku daného intencionálního profilu, je sporná, protože rozhovory s chlapci nedokáží 
poskytnout empirický materiál pro její zodpovězení. Chlapecké vzpomínky na traumata z 
dětství a rodinné zázemí jsou sice podstatné pro identifikaci subjektivně významných údálostí, 
ale nelze z nich vyvozovat faktickou významnost při formování konkrétního intencionálního 
profilu. Výrazně psychologizující pasáže (rozbor rodinného zázemí a dětských traumat) jsou 
podle mého názoru slabinami práce, protože pro ně data nabízí jen omezenou opora.   

Autor se rozhodl pro netradiční strukturu diplomové práce. Oproti zvyklostem práce není 
složena z teoretické a empirické části, nýbrž ji tvoří pouze představení vlastního výzkumu a 
následná diskuse výsledků s literaturou. Zvolená struktura odpovídá etapám, ve kterých práce 
vznikala – autor nejprve zvolil problém, nad ním vedl úvahy jen s omezenou literární inspirací, 
následně realizoval výzkum a provedl vlastní teoretizaci jeho výsledků, na závěr své výsledky 
podrobněji konfrontoval s literaturou. Postup a tedy i struktura práce má svoji logiku a 
přednosti. Ovšem při jasnějším zacílení a zařazení studia teoretických zdrojů před samotný 
výzkum by práce mohla dospět ke zpřesnění výzkumných otázek a tedy i ke zřetelnějšímu 

posunutí stavu poznání o tématu. Ve stávající diplomové práci došlo ke kumulaci vědeckého 
poznání jen částečně. Jednalo se tak spíše o badatelské cvičení. Bude-li autor v tématu 
pokračovat v rámci disertačního projektu, doporučuji snažit se více o využití teoretických 
pramenů k vymezení výzkumných otázek a formulování výzkumného designu tak, aby 
aktuální výzkum rozváděl, polemizoval či ověřoval dosavadní poznatky. S tím souvisí, že by 
budoucí projekt měl vycházet z publikací, které se danému tématu specificky věnují – na rozdíl 
od stávajícího širokého a nesystematického teoretického ukotvení. To je sice na jednu stranu 



určitou výhodou a důkazem, že autor dokáže vést dialog s různými teoretickými tradicemi. 
Ovšem na druhou stranu působí jejich výběr a vztažení k výzkumnému tématu – v omezeném 

prostoru diplomové práce – zkratkovitě až náhodně. 

Z formálního hlediska splňuje diplomová práce nároky kladené na závěrečné práce. Má 
přiměřený rozsah, je psána kultivovaným jazykem, je logicky uspořádaná, správně využívá 
citační normy atd. Autor vycházel z 27 publikací, z nichž pět (pouze pět) je zahraničních. 
Nedostatkem je, že seznam literatury není řazen v abecedním pořádku. 

Jako vedoucí práce se mohu vyjádřit také k procesu vzniku textu. Oceňuji volbu samotného 

tématu – autor si téma vybral na základě zkušeností z praxe v diagnostických ústavech a 
prostřednictvím vlastních úvah i konzultací jej postupně formuloval. Jeho pohyb v terénu a 
konkrétní praktiky při sběru probíhaly bezproblémově. Pozitivně hodnotím také jeho snahu o 
otevřenost vůči různým pojetím a teoretickým výkladům (i když vzhledem k jeho zřetelné 
inklinaci k analytické psychologii nebyla vždy snadná). Příkladem neustále přítomného 
dilematu je uvažování o sociálních normách, které delikventi porušují – jedná se o normy 
celospolečenské, nebo normy jejich skupiny/subkultury?, jaký je vztah mezi oběma typy 

norem? Tendenci vnímat společenské normy jako nadřazené, která byly zesílena tím, že aktéři 
pobývali v diagnostickém ústavu, jež je indoktrinoval, aby toto pojetí přijali nebo alespoň 
deklarovali, se autor snažil eliminovat, a to jak při sběru dat (na rozhovorech je viditelná jeho 
postupné zcitlivování vůči chlapeckým životním perspektivám), tak při analýze dat.  

Práce vznikala se značným nasazením, které však po relativně dlouhou dobu nebylo jasně 
zacílené. Dlouhá přípravná/inkubační fáze nemusí být na škodu, pokud nezkracuje prostor pro 
realizaci a zpracování výzkumu. Do budoucna bych autorovi doporučovala lépe si rozvrhnout 

harmonogram výzkumu tak, aby měl na všechny etapy, včetně psaní, dostatek času. Ačkoliv 
byla práce odevzdána v plánovaném termínu, výsledný text by mohl být ještě kvalitnější, 
kdyby „uležel“, tj. kdyby se k němu autor mohl opakovaně vracet a pilovat jej. Na základě 
konzultací i výsledného textu jsem přesvědčena o autorově velkém intelektuálním potenciálu, 
který však může být plně využit jen při určitém zkrocení – rozbíhavost myšlení v kombinaci s 
širokými literárními inspiracemi sice může přinést fascinující náměty, ale jen zřídka 
konzistentní výsledek. Dalším doporučením pro budoucí práce proto je, aby se autor snažil o 

větší systematičnost.    

Závěr: Oceňuji Jakubovo zaujetí pro získání teoretického vhledu do tématu, které je vysoce 
relevantní sociální realitě. Jeho práce s empirickými daty i s teoretickými prameny byla na 
vysoké úrovni. Jakubovou nespornou předností je schopnost přecházet mezi empirickou a 
abstraktní úrovní – tj. teoretizovat konkrétní data i využívat teoretické koncepty k pohledu na 
konkrétní data. Práce ukázala, že Jakub dobře ovládá badatelské dovednosti. Kromě toho práce 
přinesla i některá zajímavá zjištění, která by si zasloužila hlubší rozpracování v budoucím 

výzkumu. 

Diplomovou práci Jakuba Ondera považuji za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 

V Praze, 27. 7. 2012 PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.




