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Autorka zvolila velmi náročnou tematiku ke zpracování bakalářské práce, nicméně se tohoto 
!úkolu zhostila úspěšně. Teoretická část se mi jeví jako solidní vstup do problematiky, 
!aplikovaná část je promyšlená a bude vhodné ji dále rozpracovávat. 

Práce jako celek má charakter teoreticko - metodický. Autorka čerpá z literatury, v některých 
pasážích (zejména v kapitole páté) působí text jako příliš "přejatý" z Metodických pokynů 
MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských 
IZařízeních ajiných. Prameny jsou v textu uvedeny, chybí mi však více vlastních myšlenek a 
1ázorů autorky. 

Má autorka vlastní zkušenosti z použití krizového plánu na základní škole ( v některé oblasti 
~ociálně patologického chování žáků)? Jak by vysvětlila autorka vnit111í souvislosti v triádě: 
[práva - povinnosti - pořádek? Jaký je názor autorky na spolupráci učitelů s poradnami? Jak 
!přijímají infonnace o krizovém plánu rodiče? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

f~race JakO celek sveOcI o so110m oonome erudIcI amorky I dovednostech prace 
s infonnačními prameny. Představuje dobrou bakalářskou práci. Jsem ráda, že si Markéta 
Exnerová zvolila toto téma a přála bychjí hodně úspěchů v jejím případném pokračování 
v rámci práce diplomové). 
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