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Cíl práce: Analyzovat tíživou situaci dětí a mládeže v komplexním pohledu a na základě 
analýzy zdůvodnit potřebnost nízkoprahově orientovaných sociálních služeb pro děti a 
mládež (v lokalitě Praha 3). 
 
    Téma práce je aktuální a vychází ze zkušenosti studentky (práce v nízkoprahovém klubu 
Husita), proto je zaměřeno pouze na Prahu 3. 
 
Teoretická část práce je poměrně krátká (16 stran) a k celkovému rozsahu bakalářské práce 
(106 stran) se jeví jako velmi stručná. Studentka se v teoretické části zaměřila na rozbor tří 
oblastí. A to na rozbor činitelů socializace (rodiny, masmédií, školy a vrstevnické skupiny), na 
rozvoj identity dítěte od narození po adolescenci a obtíže  spojené s rozvojem identity. Třetí 
oblastí je analýza životních situací, do kterých se dítě nebo mladý člověk může dostat 
(frustrace, konflikt, stres, trauma, krize, deprivace) a možnost jejich zvládání. Oceňuji 
celkovou přehlednost a analýzu těchto oblastí v kontextu NZDM. 
 
V empirické části práce si studentka stanovila cíl praktické části, který rozpracovala do 3 
dílčích cílů. 4 jednoduché hypotézy ověřovala dotazníkovým šetřením a polostrukturovanými 
rozhovory. Pro dotazníkové šetření studentka zvolila 3 skupiny respondentů, aby mohla 
porovnávat získané informace. Rozhovory doplňovaly výsledky dotazníkového šetření. Velmi 
dobře je zpracovaná metodická část, kterou studentka prokázala, že se nad svým výzkumem 
zamýšlela. Kladně hodnotím nastínění životních situací u respondentů. Studentka však 
podcenila přehlednost v interpretaci získaných výsledků. Pro jasné pochopení je třeba grafy 
delší dobu studovat (viz strana 27, 28, 29, 34-37). Interpretace grafů je pouhým popisem 
výsledků. Větší vypovídající hodnotu by měla interpretace, která by sumarizovala výsledky 
dílčích skupin (např. s. 30 a 31, grafy 5abc). Celková analýza výsledků je zpracována 
v diskuzi (velmi dlouhé a nepřehledné – 15 stran). 
 
Výsledky mají jistě vypovídající hodnotu pro zkvalitnění práce studentky v NZDM. Cíl práce 
byl splněn. 

Citované prameny jsou aktuální a v dostatečném množství (25) i internetové odkazy (9) jsou 
zapsány podle nové citační normy. Práce je doplněna 7 přílohami. Seznam grafů by 
bylo přehlednější zařadit až na závěr práce na k obsahu. 
Práce je po stránce jazykové a stylistické na velmi dobré úrovni. Technická stránka 
zpracovaných tabulek a grafů je dobrá, na prvních 7 stranách se objevují v číslování 
stránek drobné nedostatky. 
 
Otázka k diskuzi: 
Pohovořte, jakým způsobem jste motivovala děti k rozhovorům v klubu Husita. 
 
Výsledné hodnocení: velmi dobře 
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