
Posudek vedoucího práce ua magisterskou práci mgr. Romana Klingera: ,,Analýza 

faktorů selhání chlapců adolescentního věku". 

Téma práce bylo vhodně zvoleno, adaptační problémy a poruchy chování jsou jedním 
z problémů, které se objevují především u chlapců v období dospívání ajejich řešení nebývá 
vždycky snadné. Rozsah práce odpovídá požadavkům. Autor člení práci standardním 
způsobem na část teoretickou, která představuje uvedení do problému a vlastní výzkum. 

Teoretická část je rozdělena do několika kapitol, které jsou řazeny logicky, jejich obsah na 
sebe, přinejmenším v první polovině teoretického úvodu navazuje. Autor začíná vymezením 
adolescence jako významného vývojového období, dále pojednává o rozvoji identity 
dospívajícího, cožje jedno z významných témat adolescence a nakonec o socializaci, která 
v tomto období už probíhá jinde než v rodině. Druhá část teoretického úvodu je věnována 
sociálnímu selhání, delikventním projevům a kriminalitě, ale i rozvoji poruch osobnosti, které 
jsou analyzovány možná až příliš podrobně. Poslední kapitola informuje o ústavních 
možnostech řešení problémů v chování. Teoretická část ve svém rozsahu i způsobu 
zpracov,ání odpovídá základním požadavkům. 

Cílem vlastního výzkumu bylo ověření faktorů, které přispívají k rozvoji nežádoucího 
chování a nakonec i k umístění chlapců do výchovného ústavu. Zkoumaná skupina byla 
dostatečně rozsáhlá, tvořilo ji 60 klientů Výchovného ústavu v Praze 9. Použitá metodaje 
vhodná, dotazník je pro základní orientaci v problému dostačující, i když je hodně stručný, 
rozhovor přispívá k doplnění poznatků, ale jeho výsledky ve své práci autor neuvádí. 
Stanovené hypotézy odpovídají zkoumanému tématu. Získané poznatky autor prezentuje 
v samostatné kapitole, která představuje spíše souhrn odpovědí na jednotlivé otázky a stručné 
vysvětlení, chybí zde podrobnější interpretace. Grafy jsou přehledné a poskytují odpovídající 
informaci. Studii doplňuje kasuistika typického příkladu sociálně selhávajícího 
adolescentního chlapce. Závěr je velmi stručný, získaná informace nepřináší nic zásadně 
nového. Chybí doporučení, která by z výsledků vyplývala, autor je velmi pesimistický. 

Předložená práce splňuje stanovené požadavky a proto. j~'. dopor čuji k o.bhajobě. 

V Praze dne 4.5.2009 Prof. PhDr. r. M-ll-ágnerová, CSc. 
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