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Práce obsahuje vlastní výsledky .. ano 
Cíl práce 
Cílem práce je podrobnější charakteristika současných podmínek pro činnost nízkoprahových 
zařízení v České republice, zmapování jejich činnost v kontextu zákona o sociálních službách 
i dalších materiálů. Na konkrétní skupině dětí, které nízkoprahový klub navštěvují, ověřit 
do jaké míry aktivity v tomto zařízení mohou působit na změny v trávení jejich volného 
času, zda ovlivňují jejich postoje a tím napomáhaií k prevenci rizikového iednání. 
Struktura (členění práce) 
Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. 
V teoretické části se autorka zabývá objasněním základní terminologie nízkoprahovosti, její 
základpí charakteristikou a kriterii. Poměrně podrobně se zabývá obsahem poskytovaných 
služeb' a jejich návaznost na zákon o sociálních službách a minimálních standardů sociální 
práce. ,Práce má poměrně dobrou úroveň, využívá aktuálních materiálů, ze kterých cituje s 
menšími formálními nedostatky. 
V I1raktické části se autorka zabývá obsahem činnosti, cíli i personálním obsazením 
konkrétního nízkoprahového zařízení Harfika, ve kterém dlouhodobě působí. V tomto 
zařízení rovněž provedla prů~kum ke svým hypotézám, který tvoří další část práce. Zvolené 
metody (metoda dotazníku a dlouhodobého pozorování) jsou vhodně použity, počet 

respondentů je však poměrně malý a jedná se tedy spíše o určitou sondáž do problematiky. 
Přesto výsledky jejího šetření přinášejí zajímavá zjištění, která mohou být využita zejména 
pro další práci klubu. Vyhodnocení dotazníku je zpracováno formou přehledných grafů. 
Výsledky jsou dobře interpretovány. V přílohách jsou uvedeny i další materiály, které 
dokresluií činnost střediska. 
Literární zdroje a citace 
Počet odborných zdrojů k této problematice je poměrně malý, takže v seznamu je pouze 
8 titulů, odkaz na internetové stránky a platné legislativní normy i metodické pokyny. Práce 
s citacemi není zcela přesná. 
Formální úroveň práce 
Práce obsahuje 49 stran textu, což je pro bakalářskou práci dostačující. Je napsána na 
dpbré úrovni, stylisticky správně, obsahuje přehledně zpracované grafv. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení 
Cíle práce lze hodnotit jako naplněné. Zpracované téma je poměrně nové a společensky 
velmi aktuální. Ze zpracování práce je patrna dobrá znalost a osobní angažovanost autorky v 
této problematice. 
Otázky a připomínky 
Jaké formy spolupráce lze využít s dalšími sociálními partnery nízkoprahových zařízení? 
Jaká forma vyhledávání nových klientů nízkoprahových klubů se vám jeví jako 
nejefektivnější? 
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