
Posudek na diplomovou práci Jaroslavy Huttové : Poruchy chování a možnosti jejich 
ovlivňování ve výchovných institucích. 

Autorka diplomové práce zvolila téma, které je samo o sobě rozsáhlé, komplikované a 
díky aktuální společenské objednávce mapované nejrůznějším způsobem mnoha odborníky. 
Diplomantka bohatě čerpá z dostupné literatury a zároveň se opírá i o své vlastní zkušenosti 
z práce s mladými lidmi s poruchami chování, které dokáže náležitě zobecnit. 

Diplomová práce je teoretická a diplomantka postupuje při zpracování tématu od 
vymezení základních pojmů, přes mapování příčin a projevů poruch chování až 
k charakteristice možných přístupů jednotlivých institucí, které se poruchami chování 
zabývají. V prvních kapitolách zaměřuje pozornost na faktory zvyšující riziko rozvoje poruch 
chování. Připomíná, že pouze hlubší porozumění etiologii poruchového chování ukazuje 
cesty, jimiž lze postiženým dětem a dospívajícím i jejich rodinám pomáhat. Sympatické je 
zejména akcentování vývojové podmíněnosti poruch chování a připomenutí důležitých úskalí 
jednotlivých vývojových fází dítěte a dospívajícího. 

V souvislosti s kapitolou věnovanou charakteristice osobnosti dítěte a mladistvého 
s poruchou chování se vynořuje otázka koexistence poruch chování a ADHD. Novější 
výzkumy ukazují, že zhruba u 44% až 50% adolescentů s ADHD je diagnostikována 
závažnější porucha chování. Nejběžnějšími typy problémového chování jsou u nich krádeže, 
lhaní a záškoláctví. Vnímá autorka hyperkinetický syndrom jako rizikový faktor pro rozvoj 
poruch chování? Má nějaké zkušenosti z praxe? 

Obsáhlá část práce je věnovaná možnostem ovlivňování poruch chování. Autorka 
poukazuje na složité vazby činitelů utvářejících individuální povahu člověka a upozorňuje na 
skutečnost, že různé terapeutické školy se liší v akcentování rozhodujících faktorů (kognice, 
prožívání, chování) i v důrazu na rozhodující období pro formování individuálních 
povahových vlastností. Činí tak s plným vědomím toho, že každá psychoterapeutická doktrína 
je velkým zjednodušením reality. Oceňuji a souhlasím s přesvědčením diplomantky, že 
důležitou roli v procesu ovlivňování klienta hraje osobnost pomáhajícího pracovníka. Svou 
vlastní orientaci, převážně eklektickou, si obvykle vytváříme na základě srovnání vlastních 
osobnostních předpokladů a zkušeností s různými teoretickými východisky. 

Za zvláště cennou považuji podkapitolu o způsobech profesionální pomoci , která 
mapuje vztahy mezi pracovníkem a klientem. Autorka se kvalifIkovaně zamýšlí nad rozdíly 
mezi sociální pomocí a sociální kontrolou, aby došla k závěru, že obě kategorie jsou 
profesionální způsoby práce, jsou potřebné a při práci s klientem s poruchou chování mají své 
místo. Tento pohled intervenuje i do poslední, převážně popisné kapitoly, přinášející přehled 
institucí zaměřených na prevenci a nápravu poruch chování dětí a mládeže. Vzhledem k tomu, 
že poruchy chování tvoří v mezinárodní klasifikaci nemocí samostatnou nozologickou 
jednotku (F 91), probíhá jejich léčba i na dětské a dorostové psychiatrii. Zná diplomantka 
některá taková zařízení? Co může být jejich výhodou? Jaký je její názor na farmakoterapii 
poruch chování? 

Závěrem lze konstatovat, že předkládaná diplomová práce je zpracovaná pečlivě, 
diplomantka prokázala dobrou orientovanost v teoretických pramenech, text je živý a vhodně 
proložený konkrétními příběhy dětí a dospívajících, s nimiž se autorka sešla při své práci 
vychovatelky. Diplomová práce je napsaná s velkým osobním zaujetím a dokladuje schopnost 
autorky propojit teorii s vlastní praxí. Z formálního hlediska kvalitu práce poněkud snižují 
sice ojedinělé ( ale jistě neodpustitelné) gramatické chyby, které mohou být odrazem časové 
tísně, jež v závěru práce autorku provázela. Diplomovou práci Jaroslavy Huttové doporučuji 
k obhajobě a předběžně navrhuji text klasifikovat vÝBoRNĚ. 
V Praze dne 15.9. 2006 PhDr. Mil~da votavová/ 
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