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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Jaké hlavní formy a způsoby prevence provozují vybrané instituce v Plzeňském kraji? 
Z jakých důvodů jsou do těchto institucí zařazováni jejich klienti - ajaké je jejich sociální 
složení? 

Celkové hodnocení práce, klady, prohřešky, chyby 

V předložené diplomové práci je podrobně popsána činnost středisek výchovné péče a čtenář 
se seznámí s jejich možnostmi v prevenci sociálních deviací, uvádí i činnosti ve Středisku 
výchovné péče v Plzni. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy, ve druhé kapitole je 
definován pojem prevence a popsány druhy a kritéria prevence. V další kapitole je uveden 
systém péče o osoby s poruchami chování v ČR. Následující kapitole jsou popsána střediska 
výchovné péče jakožto instituce, je uvedena jejich klientela, diagnostika a popsáno vedení 
pedagogické dokumentace. Druhá část diplomové práce je sice označena jako praktická, ale 
má spíše teoretický charakter. Je v ní věnována pozornost Středisku výchovné péče v Plzni: 
struktuře, výchovně vzdělávacím činnostem a organizaci péče o klienty internátního 
oddělení. Autor se domnívá, že v poslední kapitole je popsána terapie ve Středisku 

výchovné péče v Plzni, ale jde o obecné popisy vybraných terapeutických technik. V práci 
postrádám empirické šetření. Celá práce je svědectvím o snaze důkladně zmapovat vybrané 
instituce a jejich aktivity ze všech možných aspektů. Autor však zcela nenaplnil cíl práce: 
analyzovat činnost konkrétních institucí, místy zůstal u obecných popisů. Závěry jsou jakási 
osobní organizačně technická doporučení, ale postrádám kritické a analyticky orientované 
sondy do činnosti vybraných zařízení. Zvláště tzv. praktická část podlamuje nápřah a 
zpracování úvodních kapitol. 
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