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Autorka si pro svoji bakalářskou práci zvolila zajímavé a poměrně málo probádané téma 

nízkoprahových klubů v Praze. Stěžejní částí práce je vlastní empirický výzkum – dvě provedené 

případové studie. Díky tomu má práce zjevnou přidanou hodnotu, tj. přichází s poznatky, které 

doposud nebyly nikde publikovány. Je třeba ocenit, že studentka vyhledala předchozí práce na dané 

téma – včetně bakalářských a diplomových prací – a vhodně na ně navázala. Celkově je práce 

zpracována pečlivě. Studentka na ní pracovala dlouhodobě a systematicky a na výsledné podobě 

práce je to znát. Na práci se také velmi pozitivně odráží osobní zkušenosti s nízkoprahovými kluby 

a osobní zaujetí pro dané téma. Kromě toho studentka vycházela i z dostatečného množství českých 

i zahraničních zdrojů odborné literatury. 

Práce obsahuje část teoretickou, empirickou i aplikační (byť empirická část celé práci dominuje), 

které se vhodně doplňují a jsou vzájemně dostatečně propojené. Práce je dobře a srozumitelně 

strukturována a má jasně stanovené výzkumné otázky a výzkumné cíle. Výzkumný design 

vícepřípadové studie je pro dané téma vhodně zvolený. Osobně bych ovšem uvítal, kdyby studentka 

přece jen více specifikovala možnosti a omezení tohoto výzkumného designu a případně jej 

porovnala s alternativními výzkumnými uspořádáními. 

Pokud jde o věcná zjištění a argumentaci, závěry práce jsou zajímavé a většina tvrzení se zdá být 

dostatečně podložená. Za nejzajímavější považuji porovnání názorů zaměstnanců a klientely obou 

klubů. Překvapivým zjištěním je skutečnost, že pro mnoho romských dětí jsou kluby důležité 

z hlediska doučování a psaní domácích úkolů a že tedy v tomto nahrazují roli rodin a školy. Práci 

by přesto prospělo, kdyby se studentka pokusila některá tato tvrzení dotáhnout dále a více je 

zobecnit (například do podoby přehledové tabulky). Takové generalizace samozřejmě mohou být 

trochu riskantní, na straně druhé by se tím ještě více propojila teoretická a praktická část. 

Pokud jde o formální stránku, práce je zpracována kvalitně. Trochu zvláštní je ovšem způsob 

citování, který je vlastně zdvojený a zbytečně zatěžuje poznámkový aparát (není to však chybný 

způsob, jen poněkud zbytečně složitý). Stylisticky je práce srozumitelná, byť někdy je jazyk možná 



 

 

 

až příliš strohý a bylo by vhodné myšlenku více rozvést, nebo ji nějak uvodit (jeden příklad za 

všechny – 4. odstavec na straně 26: citace jiné práce bez jakéhokoli uvození). 

 

Na závěr je třeba znovu ocenit zpracování celé práce. Studentka na práci pracovala dlouhodobě, 

soustavně a systematicky a na výsledné podobě je to patrné. Práce může být přínosná pro teorii i 

praxi sociální politiky v České republice. Doufám, že studentka bude v tématu dále pokračovat a 

doporučuji také vybrané pasáže práce publikovat v podobě odborného článku. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaké sociální funkce reálně naplňují nízkoprahové kluby v České republice? Liší se tyto od 

funkcí oficiálně proklamovaných? Pokud ano, v čem? 

2. V čem spatřujete největší přínos nízkoprahových klubů z hlediska sociální politiky?  

 
 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci p řijmout k obhajobě  
a hodnotit ji známkou „výborn ě“. 
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