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dětí

a mládeže spojené s možností

Posudek:
Zpracování tématu této bakalářské je poměrně nové. Kromě klasického zamerem na
volnočasové aktivity v domě dětí a mládeže studentka rozšířila svůj pohled na toto téma o
další dimenzi - význam a poslání nízkoprahového zařízení v kontextu zákona o sociálních
službách. Zajímavá je zejména jeho preventivní funkce v oblasti sociálně patologických jevů
mezi dětmi a mládeží.
V teoretické části studentka na poměrně dobré úrovni zpracovává současný pohled na
zařízení pro volný čas dětí a mládeže. Jako nedostatek lze uvést, že někde využívá informací
z odborné literatury bez potřebné vlastní korekce a aktualizace (např. uvádí že zřizovatelem
DDM může být školský úřad, což je instituce, která již neexistuje). Dále se pak věnuje stručné
speéifikaci nejčastějších forem sociálně patologických projevů dětí a mládeže a typologii
možné prevence.
V úvodu praktické části stanovuje studentka tři hypotézy a volí metodu jejich ověření formou dotazníku. Jeho celý text však bohužel v práci chybí. Dotazník zadala jak dětem
v jednom DDM, tak v jednom nízkoprahovém klubu. V obou těchto zařízeních pracovala
studentka v rámci odborné praxe, takže je dobře znala. Pro ověření hypotéz zvolila
studentka 50 respondentů z každé instituce. Poněkud mne překvapilo, že z jeho zpracování
v grafech vyplývá 100%. návratnost všech dotazníků. Pro objektivnější posouzení hypotéz
by jistě bylo přínosem, kdyby zpracovala dotazníky i z jiných institucí stejného typu. Přesto
lze práci hodnotit jako poměrně vypovídající sondu o vlivu těchto zařízení na postoje dětí.
Použité grafy jsou přehledné a mají dobrou grafickou úroveň. Obsahují komentář
k jednotlivým otázkám - tenje však někde poměrně subjektivní.
Práce je doplněna několika ukázkami a fotografiemi z prostředí zájmových aktivit a dalšími
materiály.
Rozsah práce odpovídá bakalářské práci, formální a stylistická forma je poměrně dobrá. Práce
využívá odborné prameny, citace jsou správně používány.
Naplnění

cíle práce hodnotím jako z větší

části splněné.

Doplňující

•
•

otázky:
Jaké konkrétní metody práce pro prevenci sociálně patologických projevů dětí jste
vyzkoušela ?
Kde mohou rodiče a děti získat základni informace o zájmových aktivitách ve vašem
regionu?
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