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Předložená práce řeší svým způsobem standardní téma, které je ale pořád ještě náročné jak 

z hlediska teoretického, tak také metodologického. V teorii jde o problém (in)kompatibility 

rozmanitých teorií, v analytické části zase o problém komparace. Autor oba dva aspekty dobře zvládl 

a zpracoval vyváženou studii, v níž tvoří přehledný a informačně bohatý teoretický úvod skutečný 

vstup do vlastní empirické analýzy. Na úrovni diplomové práce lze samozřejmě předpokládat nejen 

zvládnutí rozsáhlé literatury, ale též schopnost jejího kritického zhodnocení, to vše autor v práci 

prokázal. Testované hypotézy navazují na dosavadní stav poznání, a práce tak přináší výsledky, které 

by mohly zajímat širší odbornou veřejnost, a to právě proto, že ne všechny předpoklady byly 

naplněny.

Empirická část je zpracována kvalitně, oceňuji schopnost reflexe limitů dotazníkových šetření. 

Celkově autor prokázal dobré metodologické schopnosti a jeho přístup k testování hypotéz je velmi 

propracovaný, také schopnost konfrontace výsledků s teoretickými předpoklady přinejmenším 

nadprůměrná. Těžiště práce se sice místy přesouvá od komparace k ověřování teorie, to však sotva 

může snížit hodnotu celé práce.

Dovolím si pouze připomenout koncept relativní sociální deprivace, který mohl být zmíněn (str. 23), 

nepředpokládaje přitom, že autor ztotožňuje deprivaci s deprimováním (22 – jde zřejmě o stylistickou 

ozdůbku). Problém vztahu mezi měřením sebekontroly, rizikovým chování a delikvencí by bylo možno 

řešit složitějšími postupy (zřejmě také strukturním modelováním). Ale je správné, že se do toho autor 

v rámci diplomové práce nepouští, i tak už jde o dílo rozsáhlé.

Předložená práce představuje zajímavou studii, jejíž výsledky by mohly být publikovány. Je také velmi 

čtivá a dobře strukturovaná. Otevírá prostor k dalšímu výzkumu, a proto by bylo dobré, kdyby autor 

svůj zájem o téma dále rozvíjel. Práci považuji za přínosnou a kvalitní, proto ji lze bez váhání 

doporučit k obhajobě. Pokud jde o hodnocení, bude zřejmě usilovat o cíle nevyšší.
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