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Cíl práce: Poukázat na možnou patologii ve dvou vybraných mládežnických skupinách  
a přiblížit práci v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. 
 
Téma práce je velmi aktuální, což dokazuje autorka obsáhlými přílohami, které jsou 
převzaté z médií a dokreslují problematiku subkultury EMO a Tekno. Práce se jeví 
jako zajímavá svým obsahem, ale ne zcela respektuje kritéria malé vědecké práce. 
 
Práce je zaměřena spíše teoreticky. Také úvodní kapitoly praktické části bakalářské 
práce patří svým pojetím spíše do teoretické části práce (např. vymezení pojmu 
nízkoprahové zařízení, principy nízkoprahovosti, popis kontaktní práce 
v nízkoprahových zařízeních). 
 
V teoretické části se autorka zaměřuje na vymezení základních pojmů. Z obsahu 
vypadly kapitoly 2.6.1,  2.8.1,  2.9 a 2.9.1. Je patrné, že autorka s textem pracovala. 
Přesto některé stati, jako „rozdělení drog“, považuji vzhledem k tématu za 
nadbytečné. Stěžejní kapitoly pro dané téma jsou ty, které charakterizují subkultury 
EMO a Tekno. Tabulky a modely, které autorka uvádí, jsou převzaté z literatury 
(z jednoho titulu) bez vlastní interpretace a případného doplnění. U některých definic 
(sociálně patologické jevy (s. 5) není uveden zdroj. Stejná chyba se vyskytuje 
u přehledu trestných činů (s. 9) i u historie subkultury EMO i Tekno. U charakteristiky 
nizkoprahového zařízení Jahoda je patrné, že autorka čerpala z vnitřních materiálů 
zařízení, ale v textu je neuvádí. 
 
V praktické části práci jsou uvedeny 2 kazuistiky, není však patrné, zda je autorka 
zpracovávala sama, kde čerpala podklady, v jakém časovém horizontu pracovala 
s klienty, zda je sleduje dále atd. V závěru autorka uvádí výčet zařízení, ve kterých 
se s danou problematikou setkala. Tato škála je poměrně široká a je škoda, že 
zkušenosti ze stáží nezúročila ve své bakalářské práci. 
 
Citace nejsou uváděny podle normy a doporučuji sjednotit jejich formu. Autorka 
čerpala z dostatečného množství literárních zdrojů, ale je třeba si uvědomit, že 
populární časopis nelze brát jako relevantní zdroj informací pro vědeckou práci. 
Pouze jako doplněk do přílohy. Zápis seznamu literatury nerespektuje danou 
anotační normu. 
Formální úroveň práce je dobrá. V práci se vyskytují drobné přepisy (viz s. 5, 6, 19, 
21, 23, 24...) 
Cíl práce (viz výše) nebyl zcela splněn vzhledem k předpokládaným dvěma 
skupinám mládeže. 
 
Otázka k diskuzi: Specifikujte vznik kazuistik. 
Výsledné hodnocení: dobře 
18. 8. 2012 
 


