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Práce se zabývá novým fenoménem - systémem, který má zlepšovat koordinaci 
organizací a specialistů pracujících s ohroženými dětmi a mládeží. Systém je v posledních 
letech s nemalými obtížemi zaváděn v ČR. Autorka má na městské části hl.m. Prahy mimo 
jiné na starosti zavedení SVL 

Práce je členěná logicky. Text někde zabíhá do zbytečných podrobností a odchyluje se 
od linie dané tématem. Pasáže týkající se příčin kriminality jsou málo přehledné, pomohlo by 
jim rozdělení na podkapitoly. Zahraniční zkušenosti uváděné ve 3.kapitole míchají 
dohromady systémy práce s ohroženými děti/mládeží v první části kapitoly s parciálními 
projekty ve druhé části kapitoly. Není navíc jasné, proč byly pro srovnání vybrány právě ty 
země, které byly vybrány. Inspirací pro vznik SVl byl systém státu Florida v USA, o tomto 
systému však nikde v práci není zmínka. Popisy resortních kompetencí v kap. 4 mohly být 
stručněj šL 

Stylistika práce je většinou v pořádku, někde se dají najít neobratnosti a zbytečně 
úřednický žargon (viz závěrečnou kazuistiku). Na řadě míst jsou celé strany bez odstavců, což 
čtení znesnadňuje. Ojediněle se vyskytují i gramatické chyby. 

Literární prameny jsou české, je uváděno několik internetových zdrojů v angličtině. 
Jádrem práce je kvalitativní šetření provedené ve městech, která již SVl zavedla. 

Metodika je však popsána útržkovitě. Jak přesně vznikla tabulka 8., která je osnovou pro 
dotazování? Jaká kriteria pro zařazení do 4 hlavních kategorií se užívají (mají užívat) při 
provádění tzv. SWOT analýzy? Postupovalo dotazování podle nějakého schématu? Pokud 
ano, nemělo být toto schéma v příloze? Jak přesně byli vybíráni respondenti? Na tyto otázky 
by autorka měla odpovědět během obhajoby. 

Kasuistika mladé ženy ukazuje jeden dosti náročný případ, její vztah k SVl však je 
hodně volný. 

Práce je nepochybně zajímavá a unikátní. V teoretické části jí oslabuje určitá 
zabíhavost; empirická část zase postrádá systematický popis použitých postupů v souladu se 
standardními vědeckými zvyklostmi. 
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