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Předložená práce se významně opírá o realizaci konkrétního programu, jehož představení i 
analýzu hodnotím jako přínosnou.  Při hodnocení efektivity programu bych doporučovala 
využít též rozhovorů s klienty či analýzu závěrečných reflexí. Teoretická část je standardním 
souhrnem poznatků o výchovných problémech, které nepřináší významnější autorčinu 
analýzu. 
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Předkládaná teoreticko-empirická práce si klade za cíl zmapování výchovných problémů 
objevujících se u jedinců v období rané adolescence a současně poukázat na možnosti, které 
se otevírají při jejich řešení. V empirické části autorka využila vlastních profesních 
zkušeností a představila program osobnostně-sociálního rozvoje dětí v období rané 
adolescence, u kterých se projevilo problematické chování, včetně ilustrativních
kazuistických rozborů.

Náměty k diskusi:

V anamnéze klientely s výchovnými problémy ve významné míře vystupuje disharmonie
rodinných vztahů. V práci zmiňujete též neochotu rodičů zabývat se výchovnými problémy 
dětí a umožnit jejich zařazení do programu. V rámci jednotlivých nabízených témat jsem 
nezaznamenala vstupy spojené se vztahy či rodinnou výchovou. Navrhněte možnosti 
realizace vstupu na téma rodina, partnerské vztahy. Z mého pohledu je možnost otevření 
diskuse na toto téma pro děti s potencionálními poruchami chování důležité.

V rámci sekundární prevence se v současné době stále více zmiňuje nutnost 
multidisciplinární spolupráce při řešení situace jednotlivých klientů. Navrhněte možnosti 
využití případové konference v oblasti poskytování služeb klientům s poruchami chování.




