Posudek diplomové práce Zuzny Hanincové Role probace a mediace
mládeží.
90 S., 3 textové přílohy

při

práci s problémovou

Práce Z. Hanincové je zaměřena na hlubší prozkoumání možností nových metod restorativní justice,
probace a mediace, při práci s nezletilými a mladistvými pachateli trestné činnosti. Je napsána
kultivovaným odborným jazykem, opírá se o relevantní literaturu, která je náležitým způsobem
citována či parafrázována, má systematickou a vyváženou strukturu. Diplomantka přistupuje k tématu
mezioborově, samostatně hledá přesahy uvedených metod do oblasti možností výchovného
ovlivňování mladého jedince. Po celou dobu zpracovávání textu pracovala diplomantka samostatně,
přístupem k věci a schopností formulovat kritická stanoviska se jí podařilo překročit běžnou
deskriptivní rovinu prací diplomových. Po formální stránce je práce bez nedostatků.
Ke koncepci práce:
Text otevírá problematiku teoretickými východisky zaměřenými na významné teorie sociální deviace.
Akcent klade zejména na teorie psychologické a sociologické. V další části je prezentován pohled
psychologie osobnosti na vnitřní a vnější faktory příčin delikvence, které autorka zprostředkovává
uceleně a s porozuměním. K obhajobě kladu otázku, která z teorií podle jejího názoru nejlépe
vystihuje příčiny deviace u současné české mládeže.
Druhá kapitola diplomové práce se zaměřuje na problematiku prevence sociální deviace. Přidržuje se
osvědčeného schématu klasifikace prevence na primární, terciární a sekundární, přínosem je zevrubné
představení projektu MVČR pro práci s rizikovými skupinami mládeže Systém včasné intervence.
K obhajobě kladu otázku, v čem jsou největší přínosy tohoto systému, v jaké fázi je jeho
zavádění a jaké jsou perspektivy do budoucna.
Specificky k tématu probace a mediace se diplomová práce dostává v kapitolách následujících. Kap.
3., Systémy práce s mladistvými pachateli trestné činnosti, zevrubně rozebírá práci s pachateli na
základě principu restorativní justice, přináší též zajímavé postřehy zjiných zemí EU. Pozornost je
věnována zřízení instituce Probační a mediační služby ČR, je uveden právní kontext práce
s problémovou mládeží, přičemž Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve
věcech mládeže je zevrubně představen a interpretován, a to s přihlédnutím k výkonu probace a
mediace v justici a k úkolům probačního úředníka.
4. kapitola Probační a mediační služba se stručně ohlíží za uplatňováním dohledu nad pachateli trestné
činnosti a dále již zevrubně popisuje situaci v ČR od roku 2001, kdy vstoupil v platnost zákon o
probační a mediační službě. Oceňuji kapitolky věnované osobnosti klienta PMS a systému práce
s klienty. Zde autorka prokazuje porozumění pro specifika práce úředníka PMS, kriticky reflektuje
možnosti systemické metodologie, která je v české PMS etablována a udomácněna; dále se věnuje
postižení specifik mediace a probace a nastiňuje perspektivy práce probačních úředníků i v kontextu
zkušeností z Velké Británie. U obhajoby prosím odpovědět otázku, v jaké oblasti vidí
diplomantka rezervy výkonu probace a mediace v ČR, specificky u mladistvých pachatelů.
Přínosem této části jsou také vybrané statistické údaje vztahující se k výkonu PMS, které jsou
komentované, a proto se staly integrální součástí textu.
Diplomová práce je uzavřena kapitolou věnovanou supervizi v pomáhajících profesích a dosavadním
nedostatkům, které provázejí její zavádění v PMS. Cennou součástí textu jsou také přílohy, zejména
kazuistiky mladistvých a nezletilých klientů.
Závěr:

Diplomová práce Z. Hanincové odpovídá požadavkům kladeným na textu diplomové, a to
obsahovým i formálním. Doporučuji ji k obhajobě s předběžným hodnocením
výborně.
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