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1. Mohla by autorka uvést cíl celé práce?
2. Mohla by autorka vysvětlit pojmy „morbidita mládeže“ a „nová morbidita mládeže“?
3. Jaké metodologické problémy autorka sama spatřuje v empirické části práce?
4. Jak autorka dospěla k závěru, že nejdůležitější je pro tuto skupinu respondentů  zábava?
5. Co by bylo možné zahrnout do diskusní části práce?

Předkládanou práci s názvem Možnosti školy a lokální komunity v systému prevence delikventního 
chování mládeže hodnotím celkově jako zajímavou a v mnoha ohledech podnětnou práci. Práce je koncipovaná 
jako teoreticko-empirická. 

V teoretické části se autorka zabývá mládeží z pohledu vývojově-psychologického, dále zmiňuje 
faktory, které ovlivňují vznik rizikového a delikventního chování mládeže, velmi podrobně se zabývá i 
systémem prevence kriminality a delikvence v ČR (na úrovni státu, kraje, lokality – Jirkov, škol, nestátních 
institucí). V empirické části autorka provedla vlastní dotazníkové šetření se 160 žáky Střední školy technické, 
gastronomické a automobilní Chomutov, přičemž zjišťovala, jaký je názor žáků na oblast prevence na dvou 
úrovních – na úrovni školy a na úrovni místní lokality. Dotazníkovou metodu ještě doplnila o brainstorming 
s jinou skupinou žáků.  

Na práci oceňuji především:
 volbu tématu a zaujatost autorky pro toto téma
 práci s relevantními a aktuálními zdroji v teoretické části
 snahu o propracování teoretické části
 snahu o realizaci rozsáhlého dotazníkového šetření 
 přílohy

Za nedostatky práce považuji: 
 Empirickou část práce – oceňuji, že se autorka pokusila o výzkum kvantitativního charakteru a dala 

si s vytvořením dotazníku a zpracováním dat jistě velkou práci, v celé empirické části však spatřuji 
mnoho METODOLOGICKÝCH problémů – od konstruování vlastního dotazníku, přes stanovení 
hypotéz (špatně formulované), práci se získanými daty (jaké statistické metody autorka při práci 
použila?) až po vytváření závěrů na základě potvrzení/vyvrácení daných hypotéz. Celou empirickou 
část tak lze považovat za velmi problematickou a závěry za velice diskutabilní. 

 Chybí explicitně uvedený cíl celé práce.
 Anotaci práce uvádí autorka v češtině, abstrakt práce pouze v angličtině (pozor – anotace není to 

samé jako abstrakt), v anotaci navíc autorka deklaruje použití kvalitativního výzkumu namísto 
kvantitativního.

 Není vysvětlen pojem „morbidita mládeže“ (nadpis celé kapitoly), ačkoli dále autorka mluví o tzv. 
„nové morbiditě mládeže“ – čtenáři jsou tyto pojmy nejasné.

 Kapitola 3 Prevence delikventního chování je příliš rozsáhlá (str. 24-60), místy nelogicky uspořádaná 
(např. od konkrétního k obecnému) a čtenář se zde ztrácí. Bylo by vhodné rozdělit tuto kapitolu do 
více kapitol. 

 Bylo by vhodné před závěr zařadit diskusní část.
 Pozor, prof. Helus je uváděn jako Hellus, a to i v seznamu prostudované literatury.
 Str. 29 špatně vytištěna.


