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Násilná kriminalita mládeže: porovnání ISRD-2 a ISRD-3 

Práce využívá datových souborů mezinárodního výzkumu delikvence mládeže ISRD-2 a ISRD-3. Jejím 

cílem je „nastínit, jak vypadá situace násilné delikvence české mládeže a porovnat vybrané změny 

mezi jednotlivými vlnami výzkumu“ (str. 2). Z obsahu práce dále vyplývá, že se zabývá i vztahem 

násilné delikvence a rodiny nebo rozdíly v násilné delikvenci mezi Prahou, Plzní a ostatními městy ČR, 

ve kterých sběr dat probíhal.  

Na první pohled působí práce dobrým dojmem. Obsahuje teoretickou, metodologickou a analytickou 

část a dá se tedy říci, že je vhodně strukturovaná. Působí přehledně. Vyznačuje se však horší čtivostí. 

Ačkoli je psána poměrně jednoduchým jazykem, význam některých vět a rozsáhlejších souvětí je 

otazníkem hlavně z důvodu jejich nelogické skladby (vynechání předmětu, špatné skloňování apod.). 

Pochválit lze autorku za využití zahraničních pramenů, méně však už za to, že si vzhledem k tématu 

zřejmě nepřečetla publikace (neuvádí je v seznamu literatury), které z výzkumu doposud vyšly 

(Podaná, Moravcová 2014; Moravcová et al. 2015). V textu sice cituje Podanou a Buriánka (2007), 

v seznamu literatury ale publikaci nenajdeme, stejně jako ani další prameny (Grasmick et al. 1993; 

Novotný, Zapletal 2004). Citační styl je nejednotný (např. Marešová 2014 na str. 17 versus Marešová 

et al. na str. 56, Junger-Tas, Marshall 1990 na str. 18 versus ta samá publikace tentokrát s vročením 

1999 na str. 56?). Přehlednější by mohly být také grafy. Označení otázek čísly, pod kterými byly 

uvedeny v dotazníku, je pro čtenáře nešikovné (str. 23). Bylo by také vhodné sjednotit procenta 

v grafech (např. Graf 7 versus Graf 8). Proč autorka pod grafy složitě uvádí celkový počet 

respondentů s poznámkou o chybějících hodnotách, když lze jednoduše uvést počet respondentů 

relevantních pro danou analýzu? 

Práce je problematická i po stránce obsahové. Zdá se, že autorka ji psala buď ve spěchu, nebo si 

prostě nedokázala ujasnit, jaký má být cíl práce, výzkumné otázky a hypotézy, tedy čeho chce vlastně 

dosáhnout. To, jak při psaní práce postupovala, by měla autorka u obhajoby ještě dovysvětlit. 

V teoretické práci zmiňuje vliv rodiny, delikventních kamarádů, špatných výsledků ve škole 

nebo násilné viktimizace na násilnou delikvenci. Speciální pozornost věnuje teoriím sociální kontroly. 

V analytické části se však zabývá pouze vztahem násilné delikvence a rodiny s odůvodněním, že „není 

možné se věnovat úplně všem těmto souvislostem. Proto je tato práce zaměřená především na ty, 

které se často zmiňují právě ve spojení s násilnou delikvencí a navazují na teoretická východiska 

výzkumu ISRD.“ (str. 2). Pokud chtěla autorka stavět především na teoriích sociální kontroly, proč se 

nezabývala také sebekontrolou jedince? Osobně bych očekávala také hlubší analýzu vztahu mezi 

násilnou delikvencí a viktimizací, a to například místo poslední kapitoly, která se věnuje regionálním 

rozdílům a celkově se podle mého názoru nijak nevztahuje k teoretické části práce, která 

problematiku prostorově podmíněné kriminality vůbec nezohledňuje.  

Práci hodnotím známkou velmi dobře – dobře a nechávám na komisi, k jakému hodnocení se, 

s ohledem na reakci autorky na výše zmíněné problémy, přikloní. Ke zvážení dávám také úpravu 

literatury ve formě errat. 
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