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K výběru zkoumaného tématu a k výzkumným otázkám: Autorka si zvolila téma a cíl 

mimořádně relevantní a aktuální: zkoumat jevy související s možnými příčinami vzniku 

delikvence u mladistvých. Zároveň si z této podstatné problematiky vybrala určitý „skromný“, 

v rámci bakalářské práce zkoumatelný díl, tj. rozhodla se prozkoumat poměr autonomie a 

represe, a to v rámci jedné možné hypotézy, tj. teorie rovnováhy kontroly. Toto „zaostření“ na 

prozkoumání dynamiky autonomie a represe lze považovat za vhodné a náležité. Podobně 

hodnotím i položení řady výzkumných otázek, ke kterým si autorka připravila půdu strukturou 

teoretické části. 

K teoretické části: Přestože autorčin výzkum je pojat kvalitativně, induktivně, tj. 

postupuje cestou otevřeného kódování a je do jisté míry inspirován metodou zakotvené teorie, 

předřazuje empirickému zkoumání poměrně rozsáhlou teoretickou část, což je ale v tomto 

případě funkční. Autorka si tak, jak již bylo řečeno, připravuje půdu pro strukturu svého 

výzkumného tázání. Jednak zde předloží klíčovou teorii rovnováhy kontroly, a jednak si zde 

načrtne určitou „topologii“ oblastí, ve kterých si bude všímat autonomie a represe. Přesto však 

je možné se ptát, jsou-li všechny oddíly teoretické části relevantní pro následující zkoumání 

(v ideálním případě by stačilo, kdyby teoretická část obsahovala pouze takové poznatky, které 

byly vzaty v úvahu ve výzkumu a v diskusi). Je však třeba říci, že takové poznatky 

v teoretické části převažují.  

Ke zvolenému výzkumnému postupu: V práci je určitým způsobem řešen problém 

kvalitativních prací, tj. jak být transparentní stran procesu emergence kategorií a modelů 

z dat. Autorka zde poměrně stručně popíše (spíše nežli předvede) hlavní kroky směřující 

k celkovému náhledu. Postupuje poměrně originálně: Jednak tím, že se nebojí do 

kvalitativního výzkumu funkčně zakomponovat čísla a tabulku. Ale především tím, že onomu 

induktivnímu pohybu emergujících kategorií takříkajíc „jde naproti“ ze strany stěžejních 

kategorií připravených v teoretické části. Její postup analýzy je tak nejen zakotvený, ale také 

„zavěšený“ na dvou stěžejních pojmech připravených předem. Pro ortodoxního zastánce 

kvalitativního přístupu se toto může jevit poněkud nezvyklé, já tuto metodologickou ne-

ortodoxii oceňuji a považuji za vhodnou. Z autorčiny analýzy je dobře vidět, že princip 



zakotvenosti nespočívá v zákazu „zavěšování“ (na předem přijaté koncepty a teorie), nýbrž 

v kontrole analytického procesu daty. Z toho důvodu by práci slušela o něco větší míra 

zmíněné transparentnosti procesu vynořování kategorií z dat. 

K diskusi: Za excelentní část práce považuji diskusi, a to především originální 

začlenění Adlerovy teorie kompenzace pocitu méněcennosti pocitem nadřazenosti. Autorka 

zde provedla originální a inspirující myšlenkovou práci, která bohatě vyrovnává zmíněný 

nedostatek spočívající v určité „rezervě“ týkající se transparence procesu emergování 

kategorií z dat. Jako vhodné se zde ukazuje rozlišování oblastí (škola, rodina, vrstevnická 

skupina), v nichž probíhají procesy autonomie a represe, právě takto potom dává smysl 

použití Adlerovské dynamiky, která probíhá výrazně jinak v rodině a škole na jedné straně, a 

ve vrstevnické skupině na straně druhé. 

Téma, otázka k obhajobě: Mohla byste rozvinout a upřesnit krátkou zmínku v diskusi 

na str. 49, kde mluvíte o tom, že z hlediska psychoanalýzy by bylo možné alternativně 

vysvětlit zkoumané jevy jako „chyby v superegu“?  

Celkové hodnocení: Bakalářská práce Klaudie Barabášové splňuje formální kritéria a 

obsahuje všechny předepsané součásti. Práce splňuje požadavky standardně kladené na tento 

druh textů. Autorka zde prokazuje schopnost originálního a tvůrčího myšlení, dobře zde 

analyzuje data a interpretuje je v kontextu teoretických souvislostí. Proto tuto práci 

doporučuji k obhajobě.  
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