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Jedná se o velmi aktuální a neotřelé téma, které je zajímavě zpracováno. Splněným cílem 
práce bylo poukázat na možnou patologii ve dvou vybraných mládežnických skupinách a 
přiblížit práci v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Studentka se v práci zaměřuje na 
styly TEKNO a EMO a kultury DIY- DO IT YOURSELF „udělej si sám“.
V praktické části se autorka věnuje konkrétnímu nízkoprahovému zařízení, kde sama 
pracovala s mladistvými klienty a setkala se s popisovanými subkulturami. Práci se dvěma 
klienty, kteří vyznávají EMO a TEKNO styl, popisuje v kasuistikách.
Na práci je velmi cenná osobní zkušenost autorky.
Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývá normou, 
pojetím normy a statistickým pojetím normality. Ve druhé kapitole se věnuje obecně sociálně-
patologickým jevům, jejich důsledkům, změnám v mozku. Dále se věnuje mládeži a volnému 
času. V další podkapitole se řeší příčiny delikventního chování mládeže, vrstevnické skupiny. 
Další kapitola se zabývá přímo pojmem subkultura- EMO / význam, historie, dějiny hudby a 
stylu, móda a kultura, soc. patologie v tomto stylu, záměrné sebepoškozování, genderové 
rozdíly v prevalenci záměrného sebepoškozování, autorka využívá dat z různých výzkumů/. 
Dále se zmiňuje o průběhu aktu záměrného sebepoškozování.
Další kapitola se věnuje Teknu a Freeteknu- jejich historii, hudbě, vlivu tekna na jedince. 
Následující kapitola se zabývá drogami a mládeží, zejména typy a účinky drog nejčastěji 
užívanými na party.
V úvodu praktické části se autorka zabývá nízkoprahovými zařízeními – jejich vymezením 
zákonem, principy nízkoprahovosti, kontaktní práce. Konkrétně vybrala nízkoprahové 
zařízení Jahoda a Džagoda, které podrobně charakterizuje. Poté uvádí dvě kasuistiky klientů, 
s nimiž sama pracovala.
Pouhý popis zařízení a dvě kasuistiky nepovažuji za plně dostačující pro bakalářskou práci.
Stylisticky je práce na odpovídající úrovni. Bylo využito bohaté aktuální odborné literatury
a internetových zdrojů. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci VELMI DOBŘE.

1/ Jak si myslíte, že by se ve společnosti mohla více rozvíjet tolerance k různým subkulturám?
2/ Navrhněte, jak mládeži vyplnit mnohdy přemíru volného času, a jak tak předcházet soc.-
patologickým jevům.
3/ Co si myslíte o legalizaci marihuany?




