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V jedné z kapitol se autorka věnuje motivačnímu rozhovoru jako praktické aplikaci konceptu identitní práce.
Mohla by autorka vysvětlit proč právě rozhovor je považován za klíčovou metodu ?
Lze předpokládat, že právě rozhovor umožňuje rozvinout principy identitní práce ?
Pokud bude autorka pokračovat v práci a výzkumu daného tématu, považuje za potřebné vytvoření  manuálu 
(didaktického nástroje), kterým by kontaktním pracovníků poskytla určitou metodickou pomoc ? 

Problematika nízkoprahových zařízení pro děti a mládež je ve své podstatě problematika velmi složitá, proto 
rozhodnutí autorky zabývat se jedním z problémů, konkr. autoritou kontaktního pracovníka v těchto zařízeních, je 
zapotřebí ocenit. Přínosné zároveň je, že autorka při volbě tématu vycházela z vlastních zkušeností a koncept  
autority se pro ni stal klíčovým funkčním činitelem v činnosti kontaktního pracovníka. 
V úvodní kapitole se autorka věnuje základnímu pojmovému vymezení   a rozvíjí argumentaci významu autority 
kontaktního pracovníka  v daných zařízeních. Tyto úvahy  zároveň doplňují komentáře o složité pozici autority 
v současné době, kdy lze předpokládat, že klientela ve většině případů přichází z rodin, které se o autoritu příliš 
neopírají a vyznačují se poskytováním volnosti, minimalizací požadavků apod.
Význam  jasně deklarovaného pojetí autority v NZDM (viz str. 6) autorka akcentuje dvěma koncepcemi, které 
nejvýrazněji ovlivnily současnou podobu  kontaktní práce – koncept salesiánské pedagogiky a koncept identitní 
práce. Na základě analýzy těchto dvou koncepcí se autorce podařilo předložit přesvědčivou argumentaci o 
nezbytnosti autority kontaktního pracovníka.
V závěru práce se autorka soustředila na pragmatické vyústění teoretických úvah a koncepcí a uvádí výčet 
dovedností charakterizujících autoritu kontaktního pracovníka ( str. 49 ). 
Bakalářská práce M. Vieweghové je koncepčně a systematicky zpracovaná teoretická studie zabývající se 
specifickým pojetím autority, které transformuje do celé řady konkrétních příkladů a situací, především však do 
uceleného rámce základních dovedností autority u kontaktního pracovníka. Práce splnila požadavky kladené na 
bakalářské práce




