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O jakých trendech lze hovořit v oblasti ukládání výchovných opatření v ČR? Jaké důvody 
vedou k ukládání výchovných opatření? Na jaké problémy poukázaly kazuistické studie 
zpracované autorkou práce?  

Diplomantka se zabývala problematikou výchovných opatření ukládaných dětem a 
mladistvým s poruchami chování. Cílem diplomové práce bylo vyhodnocení účinnost 
uložených výchovných opatření. První kapitola se zabývala otázkou společenských norem a 
sankcí. Druhá byla věnována psychosociálnímu vývoji dítěte a byly v ní probrány teoretické 
koncepty tohoto vývoje. Třetí kapitola se zaměřila na poruchy chování u dětí a dospívajících. 
Ve čtvrté byly uvedeny možnosti sociálně pedagogické práce s dětmi a dospívajícími s 
poruchami chování,  byla popsána činnost kurátora pro děti a mládež, činnost pedagogicko-
psychologických poraden, činnost středisek výchovné péče, probační a mediační služby a 
popsány jednotlivé typy zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Pátá kapitola 
obsahuje popis výchovných opatření ukládaných dětem a mladistvým s poruchami chování. 
V šesté kapitole byla popsána metodika výzkumu; cílem výzkumu bylo zhodnocení účinnosti 
uložených výchovných opatření. Informace o mladistvých byly čerpány z opatrovnických 
spisů klientů kurátorů pro děti a mládež jednoho ze středočeských městských úřadů s 
rozšířenou působností pověřeného výkonem sociálně-právní ochrany dětí. V následující 
kapitole bylo zpracováno deset podrobných kazuistik mladistvých, kterým bylo uloženo jedno 
nebo více výchovných opatření. Osmá kapitola byla věnována interpretaci zjištěných údajů.  
 
Celkové hodnocení: celý text práce byl zpracován velmi pečlivě a umožňuje dobrý vhled do 
zkoumané problematiky. Vzhledem k rozsáhlým kazuistikám, které jsou velice čtivé a 
poučné, autorka předložila poměrně rozsáhlou práci, která počtem stran překlačuje běžný 
rozsah diplomových prací. V přílohách jsou uvedeny tabulky ilustrující vývoj ukládání 
výchovných opatření. Jelikož předložený text splňuje požadavky kladené na diplomové 
práce, lze jej doporučit k obhajobě.  
 
 


