
Posudek 

diplomové práce Bc. Jaroslavy Huttové: 

"Poruchy chování a možnosti jejich ovlivňování ve výchovných institucích". 

Diplomantka zvolila pro svou práci vysoce aktuální téma poruchového chování u dětí a 
mládeže. Ačkoliv jde o problematiku, která je teoreticky rozpracovávána poměrně často, 
přesto je stále oblastí, ve které pedagogové, vychovatelé, rodiče i zákonodárci, mají stálou 
potřebu doplňování informací, návrhů i návodů. Současná mládež se od dřívějších generací 
liší především menší schopností přizpůsobit se vnějším, donucujícím výchovným praktikám. 
Významně zasahují též odlišnosti v sociokulturním zázemí, které modelují velice různorodá 
výchovná zázemí. Děti jsou na jedné straně aktivnější, kreativnější na straně druhé však méně 
respektující. To vše klade na osobnost vychovatele vyšší nároky, vyžaduje si to též proměnu 
vzdělávacích obsahů. Závažnější pochybení ve výchově se mají možnost projevit nepoměrně 
důrazněji než tomu bylo v dřívějších dobách a také způsoby porušování norem nabývají na 
závažnosti. To vše přináší nutnost pedagogického výzkumu nejen na teoretické, ale i 
empirické rovině. 

Předkládaná práce je koncipována jako teoretický vhled do problematiky poruchového 
chování, uváděny jsou též konkrétní ilustrativní případy. Práce je velice dobře sktrukturována. 
První kapitola je soustředěna na vymezení ústředního pojmu. Důležité je zde zdůraznění, že o 
poruše chování můžeme mluvit teprve v případě dlouhodobějších negativních projevů a též 
v závislosti na vývojovém stadiu, ve kterém se dítě nachází. Prostor je věnován také etiologii 
vzniku poruch. Diplomantka vnímá jako důležité určit příčinu vzniku poruchy, tak abychom 
mohli nabídnout smysluplnnou nápravu. V kapitole jsou zmíněny základní vývojové 
teoretické koncepty E. Eriksona, J. Piageta, L. Kohlberga. Problematiku vývoje morálního 
usuzování, nahlížení na sebe propracovává ve své teorii také J. Loevinger, mohla by být pro 
diplomantku inspirující. V české odborné literatuře není však často zmíňována. Kapitola 
zdůrazňuje též sociální podmíněnost vzniku poruch chování, na prvním místě pak především 
významný vliv rodiny. 

V rámci druhé kapitoly je nabídnuta stručná charakteristika konkrétních poruch chování. Zde 
bych se pouze vyjádřila k možnosti propracovat jednotlivé kategorie více do hloubky. 

Třetí kapitola nabídla náhled na osobnost dítěte s negativními projevy chování. Diplomantka 
správně udává, že je možné stanovit pouze určitý set nejběžnějších charakteristik, neboť 
osobnostních kongigurací a intervencí vnějšího vlivu může být celá řada. Oblast hodnot, 
nedekvátní náhled na sebe sama, iluze o světě, nízká empatie, orientace na teď a nyní, úniky 
před skutečností, nízká míra kreativity, absence trvalých zájmů a další charakteristiky zajisté 
utváří model dítěte, které má k vybočujícímu chování tendenci. 

V rámci čtvrté kapitoly diplomantka nabízí hlavní přístupy k nápravě poruch chování, 
založené na teoretických východiscích. Myslím, že i zde se projevil dostatečný vhled do 
problematiky. Udávány jsou nejvýznamnější směry, které se v současné terapii nejvíce 
využívají. Důležitá je zde i ret1exe osobnosti pracovníka v pomáhajících profesí a z toho 



vyplývající způsob, jaký volí při pracl s klientem. Diplomantka též zmiňuje preferované 
přístupy zařízení, ve kterém pracuje. 

Závěrečná kapitola se zabývá především možnostmi, která poskytují zařízení, zabývající se 
problematikou poruch chování, na území České republiky. Tato kapitola poskytuje přehled 
jednotlivých institucí, se stručnou charakteristikou jejích cílů a metod nápravy. Uvedeno je 
též legislativní zakotvenÍ. Zde považuji za důležité, že diplomantka upozorňuje na skutečnost, 
že sociální pomoc a sociální kontrola je do určité míry přítomna ve všech typech zařízenÍ. 
Účelem restriktivních zařízení je nabídnout též pomoc, tak jako v nedirektivních a na klienta 
orientovaných institucích je potřeba nabídnout určitý rámec, ve kterém se klient může 
pohybovat. 

V práci by patrně mohlo zaznít i více k vývoji poruchového chování, ve smyslu jeho progrese. 
K tomuto bodu bych vázala své otázky na diplomantku. 

Práce je napsána kultivovaným jazykem, z textu je patrné, že se diplomantka v dané oblasti 
velice dobře orientuje, pozitivně hodnotím vlastní úvahy o tom, jak postupovat při práci 
s klientem co nejoptimálněji, "jak být lepší". Z práce je patrný výrazný zájem o oblast a proto 
práci doporučuji k obhajobě. 
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