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Diplomantka si pro svoji práci zvolila téma aktuální a zajímavé. Založení postpeniterciární 
péče na principu restorativní justice otevírá celou škálu postupů založených na procesech 
učení, získávání korektivních zkušeností, osvojování si sociálních dovedností a posilování 
způsobilosti zvládat nároky sociálního prostředí. 

Diplomová práce je rozvržena do čtyř kapitol. V první je podána specifika trestné činnosti dětí 
a mládeže a představeny sociologické, forenzní a speciálně pedagogické teorie kriminality 
(poruch chování). Text je v této části založen na adekvátní odborné literatuře, citace jsou 
korektní, interpretace nezkreslující. 

Ve druhé kapitole je představen systém práce s nezletilými a mladistvými pachateli trestné 
činnosti ve státním sektoru (MV, MS, MPSV, MŠMT) včetně zákonů upravujících soudnictví 
nad mládeží a výkon probační a mediační služby. Dále je v ní pozornost věnována roli 
neziskových organizací v oblasti postpeniterciární péče. 

Třetí kapitola modelově představuje resocializační a vzdělávací programy vybraných 
nevládních organizací (Sdružení pro probaci a mediaci v justici, Partners Czech). 

Čtvrtá kapitola, zaměřená na práci s rodinou jako prevenci delikvence dětí a mládeže, tuto 
problematiku pouze otevírá, bylo by proto vhodné věnovat jí pozornost v dalším rozvíjení 
tématu, zejména z hlediska pojetí rodiny jako sociální opory v kontextu práce s mladistvými 
pachateli. 
V přílohách oceňuji autorkou zpracovaný slovníček pojmů. 

Otázky k obhajobě: 
1. Jakou roli může v systému práce s pachateli hrát škola? 
2. V jakých oblastech lze spatřovat hlavní nedostatky v oblasti terciární prevence trestné 
činnosti dětí a mládeže? 

Závěr: Diplomová práce obsahově odpovídá požadavkům, po formální stránce je velmi 
pečlivě zpracovaná, bez stylistických a pravopisných nešvarů. Doporučuji ji k obhajobě 
s předběžným"hodnocením 

výborně. 
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----- -------------------------------~ V Berouně, dne 18. 4. 2007 

PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D., vedoucí DP. 


