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Autorka si vybrala zajímavé téma prevence kriminality mládeže na základních školách, i 

když jeho zpracování mohlo jít více do hloubky.  

 

Hlavním cílem je Zhodnotit aplikaci programů prevence kriminality z pohledu pedagogů na 

vybrané základní škole a nalézt hlavní nedostatky a prostor pro zlepšení (str. 5). Hlavní cíl je 

rozdělen na dva dílčí cíle. Autorka se omezila na popisné cíle i výzkumné otázky, v této části 

mohla projevit větší invenci. Cíl práce autorka naplnila.  

 

Vzhledem k povaze zkoumané oblasti si autorka vhodně zvolila kvalitativní metodu a svůj 

výzkum založila na polostrukturovaných rozhovorech a focus group. V rámci případové 

studie vzorek třinácti respondentů zahrnuje všechny stěžejní aktéry na vybrané škole. 

Kapitola je dobře zpracována, postrádám pouze zmínku o limitech daného výběru, kdy 

respondenty znala z dob svého dřívějšího studia na škole, což mohlo způsobit i určité 

zkreslení odpovědí.  

 

Autorka se v kapitole teoretická východiska zaměřila na tři oblasti – příčiny kriminality, 

prevence kriminality a v rámci teorie implementace koncept liniových pracovníků. Zejména v 

části věnované prevenci kriminality nalezneme kapitoly (3.2.2. 3.2.3 a 3.2.4), které by bylo 

vhodnější přesunout do jiné části práce, protože jsou věnované již konkrétní situaci v České 

republice. Autorka pracuje s českou i zahraniční literaturou, i když spíše povrchně. Na straně 

8 autorka používá Giddensovu definici rodiny, která je již z dnešního ohledu trochu zastaralá 

vzhledem k novým formám rodiny. Stěžejním východiskem je vzhledem k tématu práce 

koncept liniových pracovníků (str. 14-15), který považuji za dobře zvolený, byť se k němu 

v dalším textu autorka už příliš nevrací. Autorka také neuvádí citovaný zdroj v literatuře, není 

tak zřejmé, zda pracovala s originálním zdrojem, nebo citovala dle jiné publikace. Autorka 

také sama zmiňuje, že pro její téma je relevantní autoritativní i participativní model 

implementace (str. 14), ale věnuje odstavec jen modelu autoritativnímu bez dalšího 

zdůvodnění, proč jen tento model.  

 

Na straně 20 uvádí autorka tabulku kompetencí MŠMT. Pro pochopení struktury by pomohlo 

jasnější vymezení termínů „zodpovídá“, „zabezpečuje“ a „podílí se na“, pak by bylo jasné, 

proč např. „Administraci, kontrolu a vyhodnocování programů ESF v oblasti působnosti.“ je 
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uvedeno jak u kolonky „zodpovídá za“, tak „zabezpečuje“. Pochybnosti mám i u autorkou 

použitého termínu „odborně vzdělané články v oblasti prevence“ (str22), kdy předpokládám, 

že má na mysli pracovníky. Stručný přehled aktérů zapojených do primární prevence (str. 24) 

bych doporučila uvést v dřívější části práce ještě před podrobnějším popisem konkrétních 

aktérů. Kapitola 4.2.3 Dokumenty školy k prevenci by logicky navazovalo na kapitolu 4.1 

Legislativní a metodický rámec. V kapitole 4.3.3 není zřejmé, kdy strategické dokumenty 

hodnotí sama autorka a kdy prezentuje názory Miovského (str. 28-29), není tak zřejmé, jakou 

vlastní práci do textu autorka vložila při evaluaci strategických dokumentů. Z textu spíše 

vyplývá, že přebrala názory Miovského.  

  

Šestou kapitolu věnovala autorka výsledkům výzkumu. Autorce se podařilo získat velké 

množství relevantních informací, přesto zůstala při jejich zpracování spíše u popisu a 

nevyužila možnosti, které ji data nabízela. Autorce bych doporučila i identifikaci respondentů 

při citacích, což činila jen v případě ředitele a preventistky. Zajímavé by bylo vědět, kdo 

pořádal kurzy, na které si respondenti stěžovali (nezisková organizace, státní instituce apod.). 

V dané části, nebo alespoň v závěru, postrádám propojení výzkumu s teoretickými koncepty 

nebo alespoň nastínění toho, k čemu by výzkum mohl vést v oblasti veřejné politiky. Na jedné 

straně autorka poukazuje na nedostatky, na druhé straně hodnotí model na dané škole jako 

„víceméně fungující“. Ale co z toho tedy vyplývá pro danou politiku? Čím je daná diplomová 

práce přínosná pro obor veřejné a sociální politiky?  

 

 

V práci autorka pracuje s dostatečným množstvím zdrojů i dat. Struktura práce je přehledná.  

 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji 

známkou „D“. 
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