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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Co je to proces ideologizace u odsouzených? S jakými formami anomálního chování se 
setkávají pracovníci vězeňské správy? Co limituje výchovné působení odborných 
zaměstnanců ve vězeňství? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomantka si zvolila aktuální problematiku v oblasti vězeI1ství - a to je výchovná práce 
s mladistvými odsouzenými. V teoretické části důkladně probrala otázky výkonu trestu této skupiny 
vězněných; ukázala právní, psychologické, sociální a pedagogické aspekty preventivních a 
výchovných programů pro odsouzené. V empirické části položila řadu hypotéz: směřovala k nalezení 
limitujících faktorů ve výchovné práci s mladistvými pachateli. Použila kombinaci řady metod. Ke 
zjištěným výsledkům přiložila kritickou diskusi nad empirickým výzkumem a navrhla další 
perspektivy bádání v této oblasti. Práce je psána čtivě, přehledně a mapuje zkoumanou oblast. 
Diplomantka naplnila požadavky kladené na diplomové práce, proto její práci lze doporučit 
k obhajobě. 
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