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Jaké jsou vlastně možnosti školy ve spolupráci s lokální komunitou vypracovat systém prevence 
delikventního chování? O jaké předpoklady se tento systém opírá?  
Jaké cíle a hypotézy si stanovil empirická výzkum? 

 
Autorka si v oblasti prevence zvolila aktuální a nosné téma věnované spolupráci školy s lokalitou, 
resp. obyvateli lokality kolem školy. Ve vybraném terénu se jako učitelka z praxe velice dobře 
orientuje a je zainteresována na výsledcích šetření, což se projevilo v pojetí a zpracování práce a to 
jak v nasazení, tak někdy v nedostatku kritického odstupu a metodologické preciznosti.  
Autorka v práci popsala problémy s delikvencí mládeže. Zabývala se problematikou dospívání a 
krize identity v tomto věkovém období. Od popisu toho, co označuje jako syndrom rizikového 
chování (jde vskutku o syndrom?) či morbidita mládeže, přešla k analýze prevence rizikového 
jednání. Popsala jak různé roviny prevence (biologickou, psychologickou, sociální), tak také 
primární, sekundární a terciární prevenci.  
Empirický výzkum soustředila do lokality Jirkov, v níž na větším vzorku (sondě) zkoumala řadu jevů 
z oblasti rizikového chování. K práci lze vznést některé připomínky. Text mohl být psán přesněji 
s přísnějším důrazem na posloupnost výkladu, přesnost definic a propracovanost výzkumné 
metodologie. Takto se v textu najdou odbočky a místy i nedokonalosti v designu dotazníku, popisu 
cíle a hypotéz (ty nutno popsat při obhajobě), ale i při volbě postupu šetření (brainstorming vložený 
do výzkumného šetření apod.). Závěry práce měly být kompaktnější a přísněji formulované. 
Předložený text splňuje požadavky kladení na diplomové práce; lze jej doporučit k obhajobě. 
 


