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Bakalářská práce je zaměřena na práci s rizikovou mládeží v Dian. ústavu pro mládež 
Lublaňská v Praze. V teoretické části stručně popisuje a rozebírá soc. patologické jevy, jejich 
příčiny a prevenci. Podává náhled na současnou mládež a delikvenci, které se dopouští. Dále 
se věnuje sociální práci s rizikovou mládeží a popisuje instituce a služby, které se touto 
mládeží zabývají. Pro práci stěžejní je část praktická, zabývá se chodem Dian. ústavu, přesně 
popisuje činnosti zaměstnanců, charakterizuje zařízení a práci s klienty. Dále nastiňuje 
klientelu zařízení na konkrétních kasuistikách vybraných chlapců. Na práci je velmi cenná 
skutečnost, že autorka sama téměř celý rok docházela do zařízení a seznamovala se s ním 
teoreticky i prakticky. 
Splněným cílem práce bylo přiblížit konkrétně práci s rizikovou mládeží, charakterizovat 
zařízení, personál, popsat pravidla a nařízení, režim ústavu, jeho specifika a přístup ke 
klientům, dále pomocí 4 kazuistik představit jeho klientelu. 
První kapitola se věnuje soc. patologickým jevům / příčinám a prevenci/. Druhá kpt. se 
zabývá tématem mládeže / riziková mládež a delikvence/. Za cennou považuji kpt. zabývající 
se institucemi a službami pro rizikovou mládež. V páté kpt. se autorka věnuje samotnému 
Dian. ústavu Lublaňská U Dobrého pastýře/ charakteristika, struktura zařízení, personální 
zabezpečení, přijímání klientů, rediagnostický pobyt, dobrovolný pobyt, záchytné pracoviště, 
umisťování klientů, propouštění kl. atd./: Šestá kapitola se věnuje výchovně vzdělávací 
činnosti v DÚ Lublaňská, dále je zde zmínka o systému prevence soc. patologických v DÚ. 
Osmá kapitola se zabývá organizací péče o klienty v DÚ / hodnocení, ubytování, materiální 
zabezpečení, finanční prostředky/. V deváté kpt. se autorka věnuje pobytu klientů mimo DÚ. 
Další kapitola se zabývá právy a povinnostmi klientů v DÚ, následuje kapitola o kontaktech 
klientů s rodiči a dalšími osobami. Bezpečností a ochranou zdraví se zabývá dvanáctá 
kapitola. Třináctá kapitola je věnována jednotlivým kazuistikám čtyř klientů, které jsou 
zajímavě a podrobně zpracovány. 
Práce je čtivá a systematicky čtenáře provádí tímto zařízením, ovšem obsah úplně 
nekoresponduje s tématem práce – sociální prací se zabývá jen částečně. Je využito bohaté 
odborné literatury a práci doplňují  zajímavé přílohy. Občas se vyskytují interpunkční a 
pravopisné chyby. Práce je stylisticky na výborné úrovni. Schází přesné rozdělení na část 
teoretickou a praktickou. Z práce je zřejmá osobní angažovanost autorky na problému, což 
zvyšuje kvalitu práce. Kladně též hodnotím odkazy na platné právní normy. 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci VELMI DOBŘE. 
 
1/ Jak se podle Vás u nás uplatňuje sanace rodiny, kterou zmiňujete? 
2/ Jak se Vy sama díváte na snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u nás? 
3/ Považujete Vy sama nabídku sociálních služeb pro mládež za dostatečnou, proč? 
 


