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Autorka práce strávila několik týdnů praxe v zařízení pro matky nebo otce s dětmi 
v německém Bad Steben. Důvody, proč rodiče s dětmi terapii v zařízení podstupují jsou 
rozmanité, jedním je také řešení krizové situace v rodině. Jana vychází z toho, že tyto situace 
jsou pro obě strany náročné a toto téma si vybrala pro svou bakalářskou práci. 

První část práce, kapitoly 1 až 4, je teoretická, druhá část, kapitola 5, je praktická. 
Autorka vymezuje pojem náročných životních situací, v samostatné kapitole se věnuje krizi. 
Dále jsou uvedeny nejčastější krizové situace v různých vývojových obdobích (dětství, 
dospívání, dospělost) a nakonec je rozebrána problematika rodiny v krizi. 

Praktická část představuje zařízení Caritas Haus St. Hedwig v Bad Steben. Nakonec je 
zařazeno hodnocení pobytu jedné rodiny. Najdeme i kapitolu o pojetí pojmu sociální 
pedagogika v Německu. 

Práce jako celek vyznívá velmi teoreticky a obecně. Autorka vypsala z literatury 
jednotlivá témata, a to velmi zjednodušeně. Na některých místech je zřejmé, že Jana 
neuvažovala o tom, co píše. Např. na s. 23 se dočteme: „Je-li dítě nemocné, je důležitá 
přítomnost mateřské, pečující osoby. Zvláště i ve chvíli, pokud je dítě v bezvědomí či se 
zraněním hlavy“. Je zřejmé, že kromě zjednodušování má autorka problém i se stylistickou 
stránkou textu.  V několika částech textu nejsou uvedeny odkazy na literaturu, jedná se např. 
o celou kapitolu 3.1. Jana vůbec neuvádí svoje vlastní názory, kapitoly nejsou propojeny, není 
zřejmá souvislost mezi teoretickou a praktickou částí. I proto text působí povrchně. 

Kapitola 5.1 zařazená do praktické části také nemá souvislost s textem a je 
nesrozumitelná. V kasuistice rodiny se autorka pokusila analyzovat náročnou životní situaci, 
do které se rodina dostala. Celkově i praktická část vyznívá nevýrazně. 

V závěru není zhodnocena práce jako taková. Po formální stránce je text celkem 
v pořádku, kromě výše uvedeného důslednějšího odkazování na literaturu. Na dvě přílohy 
(Hodnocení osobního stupně stresové zátěže a Hodnocení životního stylu) není v textu žádný 
odkaz. 

Předpokládám, že autorka chybějící informace a vlastní úvahy doplní při obhajobě. 
Prosím, aby zodpověděla i další otázky: 

1. Jak se terapie matky/otce s dětmi může odrazit na situaci celé rodiny? 
2. Je zařízení v Bad Steben zdravotnické, sociální nebo školské? Zdůvodněte. 

 
Práci navrhuji hodnotit stupněm E až F (dostatečně až nedostatečně) v závislosti na kvalitě 
obhajobě. 

 
 
 
 
V Perálci dne 18. července 2007    Mgr. Marie Ortová 
             vedoucí bakalářské práce 



 
 
 


