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     Předkládaná práce si klade za cíl zpracovat komplexně problematiku nízkoprahových 

zařízení. Motivem k volbě toho tématu je vlastní zkušenost autorky s prací v tomto 

zařízení, její pozitivní a negativní zkušenosti, především však snaha podat obraz této 

instituce všem, kteří se o ni zajímají.  

     Teoretická část obsahuje informace, které mají vztah k tématu. Nejdříve se autorka 

zabývá problematikou socializace, jejími činiteli. Z bohaté literatury vybírá informace, 

které vedou k sociálnímu vyloučení. Dalšími podkapitolami seznamuje se zátěžovými 

situacemi, které mohou být spouštěcím mechanismem problémového chování. Dobře je 

zařazena podkapitola o zvládání zátěžových situací, neboť ukazuje mechanismy, které 

mohou klientům NZDM pomoci. Text věnovaný rizikovému chování, rizikové mládeži a 

volnočasovým aktivitám ještě blíže vykresluje témata, jejichž znalost je nutná pro práci 

v Nízkoprahových zařízeních.  

     3. kapitola je věnovaná nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež. Postupně se 

autorka zabývá legislativou a krátkou historií vzniku NZDM. Podrobně cituje standardy 

služeb, cíle práce v těchto zařízeních a podává další související informace. 

      V praktické části prezentuje výsledky šetření získané dotazníkovou metodou. Otázky 

odpovídají zformulovaným hypotézám. Dotazníky byly zadány pracovníků NZDM. 

Odpovědi autorka srovnává s vlastními zkušenosti a postřehy z práce.  Analyzuje údaje 

získané dotazníkem, výsledky prezentuje v grafech.  

Velmi pozitivně hodnotím pracovní nasazení, s nímž H. Zemanová zahájila práci v NZDM. 

Shromáždila a utřídila teoretické poznatky nutné pro sociálního pracovníka. Negativní 

jevy, s nimiž se setkala, a nedostatek informací pro odborné pracovníky i veřejnost v této 

oblasti ji motivovaly ke změně tématu magisterské práce.   

      Autorka prokázala dovednost využít odbornou literaturu k vytváření základny pro 

řešení praktických problémů, zamýšlet se nad každodenními problémy a hledat řešení. 

  

Připomínky k textu: 

- Úvod, bibliografie a přílohy se nečíslují.        

 

 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou práci. 

Doporučuji k obhajobě. 
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