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   Předložená diplomová práce se zaměřuje na problematiku rizikové mládeže a které vybrané formy 
začleňování těchto mladých lidí lze uplatnit v rámci brněnského regionu. 
- Vzhledem k tomu potom název diplomové práce příliš obecný a široký (nechť diplomantka 
vymyslí adekvátnější název). 
- Rovněž prosím o doplnění abstraktu - jednak v českém jazyce a hlavně o klíčová slova/key words, 
které musíme vkládat do elektronického systému! 

Struktura celé práce se držela tří zadaných cílů. 
   Prvním cílem bylo teoreticky popsat rizikovou mládež a faktory ovlivňující její vývoj. Především 
se orientovala na rizika spojená s rodinou a s dědičností, které považuje (a správně) za ta největší. 
Samozřejmě, že zařazení kapitoly o romské rodině je nosné, protože mladí lidé tohoto etnika 
představují pro naši společnost vysoké bezpečnostní a sociální riziko vzhledem k tomu, že 
zastoupení rizikových dětí v celé populaci je mnohonásobně vyšší než jejich procento v celé české 
populaci. Krátce si potom všímá některých dalších možných faktorů přispívajících ke vzniku tohoto 
jevu. 
   Druhým cílem bylo popsat možnosti prevence rizikovosti, možnosti podpory a začleňování 
rizikové mládeže do běžného života společnosti. Protože pracovala v této oblasti jako dobrovolník v 
Brně, tak se zaměřila na tento region. Trochu mi ušlo to, proč se tak obšírně rozepisuje o projektu 
LATA. Chtěla by jej přenést do brněnského azylového domu? Tedy do nízkoprahového zařízení, ve 
kterém sama pracovala? V této části diplomové práce se začala prolínat část teoretická s částí 
výzkumnou, praktickou. Ne vždy toto prolínání je na škodu. Pro mne to nepředstavovalo vážný 
problém - ale některý druhý čtenář by se v textu mohl ztrácet. 
   Třetím cílem bylo odpovědět na otázku, zda vybrané zařízení pracuje efektivně z pohledu 
pracovníků a klientů. Na otázky spojené s efektivitou odpovídá výchovný pracovník a jeho dva 
klienti Šimon a Matouš. Závěr je velmi pozitivní - všichni zúčastnění vnímají vybranou instituci 
jako místo, které dovede pomoci a pomáhá. Ale jde o vybrané klienty - dlouhodobé - a proto se 
naskýtá otázka - pro kolik procent klientů toto platí? Na druhou stranu - díky za každého 
jednotlivce.
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