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 Předkládaná práce má cca 41 stran textu, jednu stranu literatury a 7 stran příloh. Autor si 

vybral sobě blízké téma, což je cítit z celého textu, a zároveň vysoce aktuální téma, které se snažil 

pojmout v celé jeho šíři. V názvu práce (a v samotném textu) zní poněkud nelogicky oddělení 

výchovného a pedagogického hlediska. Nejsilněji je to cítit v rozboru uvedených kazuistik. V příloze je 

uveden celorepublikový přehled schválených projektů prevence. Obsah není stránkován. 

 Musím ocenit snahu autora o dobré definování základních pojmů, dobře se vyzná nejen 

v otázkách prevence, ale též v legislativě. Ve struktuře textu bych ocenil větší důraz na procesy 

socializace, resp. maladaptace, o kterých získáváme jen okrajové informace. V některých pasážích 

bych více ocenil než osobní postoje autora odborné citace, popř. výsledky provedených výzkumů 

v dané oblasti. 

 Z hlediska odborného bych vytkl opomenutí endogenních příčin kriminality, popisu morálního 

vývoje dítěte a podrobnější rozbor motivace pachatelů. V rámci primární prevence má nezastupitelné 

místo škola, což je dáno i minimálně preventivním programem, legislativním dokumentem, který by si 

jistě zasloužil pozornost. Také pojetí asistenta pedagoga jiné než u autora (str. 32). Je dáno 

legislativou. 

 Kazuistická část je integrální součást textu. Autor tu zbytečně ospravedlňuje změny identity 

hlavních aktérů, to, jak se s případem seznámil. Spíše postrádám důvody volby právě těchto 

(mimochodem velmi šťastně vybraných) případů a lepší analýzu toho, co ilustrují. V souhrnu pak 

dochází k závěrům, že nejen „dobrá“ rodina je prevencí trestné činnosti dětí. 

 Seznam použité literatury obsahuje skromný počet titulů. Některé z nich jsou staršího data, 

využití kontroverzního textu Novotného není v autorově pojetí (naštěstí) znát. Postrádám více 

etopedických monografií. 

 Text je jinak pečlivě přehlédnut. Lze objevit drobné agramatismy (např. str. 15). Občas se 

vloudila drobná sémantická chyba (činy asociální, disociální, antisociální – pořadí!) a ne vždy zřetelná 

citace. 

 Přes uvedené drobné výtky považuji práci za přínosnou, autor prokázal požadované odborné 

kompetence. Doporučuji práci k obhajobě. 

 Hodnocení: 

Otázky na autora: 
1. Jaká témata by neměli rodiče opomenout při rozhovoru se svým dítětem při výchově? 

2. Zná autor Kohlbergovo pojetí mravního vývoje? 

3. Jaká úloha je dána policii v rámci prevence? 
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