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K volbě tématu absolventské práce vedly autora  jeho zkušenosti  z práce 

v nízkoprahovém zařízení  pro děti  a mládež na pražském sídlišti Jižní Město.  Za cíl  práce si 
stanovil  porovnat  způsob trávení volného času  dětí , které zde žijí ,  hledat souvislosti  
s mírou ohrožení společensky nežádoucími jevy a posoudit potřebnost  služeb pro ty děti, 
které se nezapojují do organizovaných aktivit.  Předpokládá, že  právě ony  jsou společensky 
nežádoucími  jevy  nejvíce ohroženy. Údaje a data čerpal z výzkumu, který  na základních 
školách  na Jižním Městě   realizovaly  ve spolupráci s MČ Praha 11  zde působící  
nízkoprahové kluby .  

 
V teoretické části práce se  autor zabýval    dětmi, mládeží , rizikovým chováním  a 

volným  časem  a možnostmi   prevence rizikového chování , poukázal také  na specifika 
trávení volného času ve městech.  Představil  situaci a podmínky v Městské části Praha 11 – 
Jižní Město s důrazem na oblast školství, volný čas  a sociální služby pro děti a mládež. 

 
Praktická část obsahuje  informace o výzkumu „Jak se žije na Jižáku“ , jeho zaměření, 

použitých  metodách  a průběhu   a také  vymezení a odlišení   cíle a způsobu zpracování dat  
pro bakalářskou  práci .  V  souladu se zvoleným zaměřením své práce se  autor zaměřil  na 
vyhodnocení  údajů  týkajících  se  způsobu trávení volného času, důvěry k dospělým a 
zkušeností se společensky nežádoucími jevy. Dospěl k zajímavým závěrům, např. že  
navštěvování  zájmových  kroužků   nemá výrazný vliv  na snížení rizika  společensky 
nežádoucích jevů a význam  a potřebnost nízkoprahových klubů  nespočívá v nabídce 
volnočasových aktivit pro neorganizovanou mládež ale především v nabídce sociálních a 
preventivních  služeb pro děti a mládež  na Jižním  Městě žijících . Na základě těchto 
výsledků autor zpochybňuje  současné zaměření podpory samosprávných orgánů  MČ  Praha 
11 především do oblasti sportovních aktivit. Analýza situace na Jižním Městě i závěry , ke 
kterým autor dospěl by mohly  účinně přispět do diskuse o dalším směřování sociálních 
služeb ve prospěch dětí a mládeže v této lokalitě.  

 
Předkládaná bakalářská práce je pečlivě zpracovaná, přehledně strukturovaná, 

teoretická a praktická část jsou vzájemně vyvážené  propojené. Autorovi se podařilo zúročit 
praktické zkušenosti , prokázal  velmi dobrou úroveň teoretických znalostí  i schopnost 
postihnout vzájemné souvislosti. 

 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení    A  -  výtečně.  
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