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Uvádíte, že klienty nedefinuje ani tak samotná tíživá situace, jako spíše nedostatek 
kompetence ji řešit. Jak je možné tuto skutečnost prostřednictvím autority ovlivňovat?

Uvádíte, že pracovník nejvíce uplatňuje autoritu, která vychází z osobnostních zdrojů. Jaká 
opatření navrhujete pro výběr a vedení kontaktních pracovníků?

Jaká jsou Vaše doporučení k prevenci syndromu vyhoření u kontaktních pracovníků?

Práce se zabývá velmi aktuálním tématem, které není v souvislosti s praxí nízkoprahových 
zařízení pro děti a mládež příliš rozpracováno. Autorka zaměřuje svoji pozornost nikoli 
na vymezení zařízení, nýbrž se soustředí na možnosti efektivní práce s klienty. Tuto 
skutečnost považuji za velký přínos, neboť respektuje aktuální vývojový trend v rámci 
oboru. Oceňuji rovněž využití praktických zkušeností autorky a jejich teoretické ukotvení.

Za hlavní klady bakalářské práce považuji představení klíčových konceptů kontaktní práce 
ve vztahu k roli pracovníka, používání shrnutí a ilustrativních příkladů, které zvyšují 
přehlednost textu a jeho použitelnost pro praxi, důraz na odbornost pracovníka (znalost 
jeho rolí a jejich hranic), jeho osobnostní předpoklady a dovednosti.

Drobným nedostatkem práce je občasné nedodržování pravopisné normy a nesprávné 
uvádění citací u internetových zdrojů.

Autorka ve své práci plně prokázala schopnost zpracování odborného tématu na náležité 
obsahové úrovni, schopnost orientovat se v základních teoretických poznatcích oboru 
i praktických problémech výchovy a vzdělávání. Práci hodnotím jako výbornou. 




