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Vhodnost prezentace závěrů práce      
Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

1. Jaké zásoby pedagogických, psychologických a sociologických znalostí by měl mít 
pracovník v práci s delikventní mládeži? 

2. Proč do ověření experimentu nebyly zařazení mladiství, kteří měli opakovaný trest? Myslíte, 

že by se tím výsledky zkreslili? 



 

Téma diplomové práce, a to resocializace mladistvých delikventů je závažnou sociální otázkou 
společnosti. 
Předkládaná diplomová práce překračuje obdobné práce a odráží vyzrálou osobnost autora 
jak po stránce teoretického vhledu, tak sociálně pedagogických kompetencí. To autor 
prezentuje zpracováním teoretické i empirické části práce. Oceňuji hloubkový ponor do 
problematiky nedávné historie situace ve vězení, tak i přiblížením práce pedagogů Bosca, 
Makarenka a reformátora vězenství pátra Řezáče. V teoretické části plynule v souvislostech 
vysvětluje souvislosti mezi resocializační, sociální a penitenciární pedagogikou a objasňuje 
vztahy mezi výchovou a převýchovou vše analýzou teoretických podkladů. Autor projevuje 
kritické myšlení např. polemizaci ohledně zavádění pojmu rizikové chování jako zlehčování 
závažných jevů společnosti. V textu jsou objasněny i legislativní východiska v spojitosti 
s tématem práce. Samostatnou kapitolu věnuje přiblížení rizik a příležitostí vězení, kde 
s přehledem uvádí čitatele do tohoto prostředí. Uvedením faktorů podmiňující úspěšné 
odborné zacházení s mladistvými vězni, zdůrazňuje diagnostiku před programem, vztahy 
aktérů programu, stanovení pravidel, cílů, kázně a metod programu působení je vstupem do 
empirické části. Autor pregnantně uvádí koncepční návrhy a progresivní trendy v oblasti 
odborného zacházení s mladistvými a uvažuje nad hledáním cesty při řešení tohoto problému. 
Velice cennou součástí práce je její výzkumná část, a to realizace pedagogicko sociálního 
výchovného experimentu. Jak již bylo zmíněno, na základě precizního teoretického vstupu se 
autor odhodlal i navzdory počátečním problémům zavést program odborného působení na 
mladistvé delikventy. Metodologie výzkumu byla pečlivé zpracovaná a objasněna vysvětlením 
dvou hlavních technik, a to pedagogického experimentu a ověřovací studie. V pedagogickém 
experimentu pracuje s jednou skupinou delikventů a přibližuje kritický stav před experimentem 
prostředí působení, autor hodnotí negativní jevy, ale citlivě objasňuje proč. Rovněž popisuje 
aktéry experimentu a rizika s nimi spojenými. Po zhodnocení situace byly vydefinovány oblasti 
z hlediska personálních, materiálních a finančních zdrojů a popis provedených změn v oblasti 
pedagogizaci a socializaci prostředí, prostorových a materiálních, režimových podmínek, 
úpravou přímého výchovního působení, osobním příkladem a využitím vlivu skupiny. 
V ověřovací studii se zaměřuje na výzkumné otázky, i když kriticky zhodnocuje že by si tento 
typ výzkumu studie zasloužilo srovnávající míru recidivy delikventů, kteří prošli určitými fázemi 
inovativně upraveného odborného zacházení, a skupinou delikventů, kteří trestní opatření 
odnětí svobody vykonali v témže oddílu před realizací nebo stranou změn. Takto stavěný typ 
studie ale myslím, by bylo na doktorské studium autora :). Výsledky studie přinesly velice 
dobré výsledky, jak u mladistvých delikventů jako je akceptace přirozených důsledků chování, 
motivace k nekriminální budoucnosti, nebo vliv vztahu na výchovné působení, tak změny v 
postojů mezi odbornými a vedoucími zaměstnanci, a to i změnou v jejich přístupu 
k mladistvým a rozšířením kompetencí. Jednou y výrazných změn po programu působení 
můžeme ocenit významný pokles případů fyzického násilí. Autor v závěru doporučuje 
modifikace chování do praxe. 
Závěrem se připojuji k slovům autora, že je třeba vyvinout reálnou aktivitu a oprostit se od 
obvyklého tlaku na naplnění statistických položek. Autor svýma výsledky experimentu tyto 
slova potvrzuje a vysoce překročil běžnou diplomovou práci. S přehledem splnil cíl, který si 
stanovil a výsledky práce bych doporučila k publikování pro odbornou veřejnost.  
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