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  Bakalářská práce Martiny Seidlové byla vypracována v rozsahu 58 stran. 

  Je rozdělena na část teoretickou, praktickou, obsahuje i přílohy. Poměr obsahu části teoretické a 

praktické je vyvážený. 

  V úvodu práce nás autorka seznamuje s důvody, které jí vedly k výběru tématu. Téma „Pomoc 

mladistvým s poruchami chování – práce kurátora“ je aktuální, zajímavé a pro studentku sociální 

pedagogiky vhodně zvolené. Autorka zde stanovuje cíle pro část teoretickou i praktickou. 

  Hlavním cílem teoretické části práce je pochopit a popsat osobnost mladistvého, problematiku 

poruch chování, způsoby prevence a práci kurátora pro mládež. Dále je cílem uvést související 

skutečnosti a související školská zařízení.  

  Cílem pro praktickou část je popsat práci kurátora pro mládež, jeho přínos v pomoci mladistvým, 

přiblížit práci konkrétního OSPOD a zpracovat dvě rozdílné kazuistiky. 

  Část teoretická je přehledně rozdělena do 4 kapitol. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, 

jsou vhodně propojeny a propracovány. Postupně zde autorka objasňuje pojmy, se kterými pracuje 

v praktické části. Využívá k tomu vhodných literárních i internetových zdrojů informací, včetně 

poznatků z praxe. V dané problematice se dobře orientuje. 

  Základní pojmy a definice, objasňující pojem mladistvý, vymezení pojmu a některé vybrané 

aspekty působící na vývoj osobnosti mladistvého člověka, jsou velice zdařile zpracovány v 1. 

kapitole. 

  Ve 2. kapitole je podrobně vysvětlen pojem poruchy chování. Nalezneme zde definice, příčiny a 

projevy. Nechybí zde vysvětlení pojmu etoped a etopedie, přehledná klasifikace poruch chování a 

se zdůrazněním zvláštní důležitosti i  přehled a tradiční dělení na primární, sekundární a terciální 

prevenci. V podkapitole 2.5.4 nalezneme „osvědčená preventivní opatření“. 

  Ve 3. kapitole je uveden  stávající systém ústavní péče. Informace vhodně doplňuje přehledná 

tabulka  přílohy č.3 na str.65. 

  4. kapitola je věnována  představení práce kurátora, defininování pojmu „kurátor pro mládež“. 

Autorka opět přehledně předkládá informace o práci kurátora. Předkládá zde i etický kodex, který, 

podle slov autorky, pomáhá kurátorovi pro mládež ke snadnějšímu ztotožnění se s jeho profesí, 

kolegy a místem ve společnosti. Přesné znění  uvádí v příloze práce č.4. Vhodně zde uvádí 

rizikovost tohoto povolání a objasňuje problém, kdy hrozí, že se kurátor dostane do stavu tzv. 

„syndromu vyhoření“. Celá kapitola je podle mého názoru také zdařile vypracovaná. 

  Část praktickou tvoří  4 kapitoly. První z nich, kapitola 5. je nazvaná „Metodologie“ a nalezneme 

v ní představení použitých medod a stručné přiblížení konkrétních cílů, účelu a  důvody výběru 

těchto metod. 

  Další 6.kapitola je věnována vlastnímu vyobrazení průběhu šetření. V něm si autorka dala za cíl  

nastínit průběh své praxe na OSPOD, popsat toto oddělení, především náplň práce konkrétní 

kurátorky pro mládež. Tento cíl plní a zdařile formulované poznatky, získané z praxe opět vhodně 

doplňuje přílohami č.5-8. Vlastní poznatky a postřehy doplňuje vhodnými komentáři a hodnocením. 

  V kapitole 7.  autorka rozebírá obsáhlý rozhovor, který uskutečnila s konkrétní kurátorkou. Cíl 

rozhovoru, přiblížit práci kurátora pro mládež a vyzdvihnout jeho osobnost, postoje a přístup 

k mladistvým klientům, se jednoznačně podařilo splnit. 

Velkým přínosem v práci jsou také ilustrativní kazuistiky, uvedené v kapitole 8., 8.1 příběhu 

chlapce Saši a 8.2 Filipa. Obě kazuistiky jsou podrobné a je v nich vystižen základní problém, pro 



který se do péče kurátorky pro mládež dostali. Jednotlivé části, uváděné vhodně podle stejné a tedy 

srovnatelné struktury, jsou zajímavé a pro případ důležité. Jsou plné vhodných komentářů, návrhů 

řešení, realizovaných řešení a ilustrujících dopadů řešení na klienta. Přijatá konkrétní opatření a 

vyjádření kurátorky k problému, zařazení podle stupně poruchy chování a vždy uvedené závěrečné 

shrnutí je vhodně zařazeno. 

  V závěru práce je stručně zhodnoceno splnění cíle. Stanovené cíle autorka jednoznačně splnila. 

Upozorňuje zde na potřebu podpořit vydání aktuálního díla, které by řešilo podrobně a uceleně 

práci kurátora pro mládež. 

  Dostupných zdrojů informací autorka využila vhodným způsobem. Práce s literaturou, zpracování 

a hodnocení získaných informací je na velmi dobré úrovni. Po jazykové stránce je práce též na 

výborné úrovni, bez gramatických a stylistických chyb. Autorka vhodně v práci využívala odbornou 

terminologii, kterou vždy vysvětlila a nepochybně také sama ovládá. Na začátek práce zařadila 

seznam zkratek. 

  Pro účely této bakalářské práce se autorka seznámila s velkým množstvím literatury, využívala 

mnoho zdrojů informací, jež uvádí průběžně a shrnuje i v závěru práce na straně 57.  

  Její zájem o téma je dlouhodobý, což je na kvalitě práce vidět. Autorka pracovala systematicky, 

samostatně a vždy včas konzultovala případné nejasnosti, návrhy, nápady a v závěru zpracovávání 

práce si ponechala dostatek času na poslední korekce.  

  Práce je zdařilá, zajímavá, propracovaná a lze si podle ní udělat představu o tom, co obnáší práce 

kurátora pro mládež. Má i praktické využití, vysvětlení i souvisejících pojmů je přehledné, stručné a 

výstižné. 

 

Pro hodnocení práce navrhuji klasifikační stupeň výborně.  

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

Vypracovala:   

Mgr. Lenka Chittussiová 

V Praze dne 5.5.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 


