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Práci Evy Moravcové charakterizuje několik atributů, které ji řadí ke špičce:

1. Rozsah použité literatury a zakotvení všech analýz v teorii

2. Schopnost klást si a odpovídat relevantní metodologické otázky

3. Zasazení problému do mezinárodního kontextu a využití komparativních postupů

4. Kvalitní práce s daty včetně využití náročnějších analytických nástrojů

Oceňuji také její dlouhodobou snahu o kreativní hledání alternativních přístupů k definování gangu, 

jehož výsledky snesou srovnání s prací uznávaných evropských kriminologů (U.Gatti).  Práce tedy 

přináší původní poznatky a nemůže být pochyb o tom, že její výsledky mohou být prezentovány i 

v zahraničí, a samozřejmě také publikovány. Práce splňuje všechny náležitosti po stránce formální , a 

je tedy připravena k obhajobě.

V rámci obhajoby by autorka mohla vysvětlit, zda pro diskriminační analýzu (k níž správně přistupuje 

velmi obezřetně) užila data v podobě předtím konstruovaných indexů. Otázkou, která jde hodně za 

rámec prezentovaných analýz, je pak to, zda by nebylo vhodné alespoň místy posoudit nejen rozdíl 

mezi členy reálných a potenciálních gangů, ale i rozdíly k dalším kategoriím, který by mohly být větší 

(a méně informovanému čtenáři srozumitelnější).

K úplným drobnostem řadím dikci (nikoli obsah) druhé poloviny strany 8, celkově si myslím, že není 

třeba začínat práce tohoto druhu vymezováním sociálních deviací (nebo kriminologie jako „vědy o 

kriminologii“ – s.9). Stránky 9 až 12 bych při případné publikaci prostě obětoval. Poněkud složitější se 

mi zdá být problém reliability (s.21). Také výklad na s.23 by mohl být o stupínek lépe propracován (viz 

též kognitivní aspekty jako jméno?).

Celkově jde ovšem o práci vynikající, která naznačuje vysoký potenciál autorky pro další vědeckou 

práci a která by mohla být bez rozpaků uznána i jako práce rigorózní. Řadí se k těm, jejichž odborné 

vedení přináší přinejmenším jedné ze stran skutečné potěšení a které budou dobře reprezentovat 

kriminologii jako u nás přece jen nově vznikající obor.  Zaslouží si hodnocení stupněm výborně.
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