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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Lze najít některé obecnější rysy typické pro mladistvé delikventy? 
2. Jak lze eliminovat, nebo aspoň zmírnit negativní vlivy působení spoluvězňů v pře

plněných věznicích ? 
3. Jak se diplomantka dívá na tzv.domy na půl cesty,které mají usnadnit delikventům 

přechod do běžného života po skončení vazby? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Předložená diplomová práce vychází především ze zkušenosti diplomantky z práce 
F' mladistvými delikventy. Svoje zkušenosti opírá i o poměrně rozsáhlou literaturu, ale i o 
egislativu. Naznačuje varianty práce s odsouzenými, kde specifikuje různé modifikace této 
~innosti podle specifiky odsouzených. Pro nezasvěcené do problematiky poskytuje dobrý 
[přehled zvláštností výchovně vzdělávací práce s mladistvými v nápravných zařízeních. 

Významná část diplomové práce je věnována výzkumné sondě,prováděné ve dvou 
nápravných zařízeních jak u pracovníků, tak u vybraných odsouzených. Sonda nesporně plní 
~vůj účel, i když lze polemizovat o tom, zda byly potvrzeny,nebo nepotvrzeny hypotézy 
paznačené autorkou, protože vzorek respondentů je velmi malý a navíc nevybraný náhodně. 
!Výzkumnou část doplňují i případové studie. Bylo by dobré uvést,proč právě tito vybraní 
'edinci byli podrobněji analyzováni.Jde o typické případy? 

Formálně je práce dobře uspořádána, kapitoly na sebe navazují a kdyby nebylo 
lPřeklepů,které se v práci objevují, bylo by i tuto stránku studie možno hodnotit pozitivně. 
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