
Posouzení bakalářské práce Jaroslava Hejnice „Podsklepeno – východiska práce 

v otevřeném klubu“ 

Bakalářská práce Jaroslava Hejnice představuje velmi aktuální a nosné téma práce s dětmi 

z problematického prostředí  v nízkoprahových a otevřených zařízeních. V současné době, 

kdy panuje značná nejistota, jak pracovat s lidmi ve vyloučených lokalitách nebo chudých 

čtvrtích  velkých měst,  přináší podobné téma velkou zkušenost i mnoho potřebných  podnětů.  

V úvodní části textu autor představuje především tématiku otevřeného klubu a úlohy 

pedagoga v něm. Zejména očekávání od pedagoga a požadavky na něho vnímá autor jako 

zásadní. Vzhledem k relativně krátkému času, ve kterém naše společnost tyto kluby 

organizuje, a zlomku zkušeností, který se vzhledem k jejich fungování předává, je 

pochopitelné klást si na počátku tyto základní otázky.  

Jaroslav Hejnic zvolil pro výchozí prezentaci a vstupní analýzu dat velmi zajímavou formu 

deníku (vzpomínky za jeden rok a deníkové záznamy za rok druhý). Před čtenářem se tak 

otevírá celý vývoj práce klubu, povaha jeho klientů a jejich zapojení včetně úvah pedagoga o 

vlastním působení, reflexe nejistot, malých proher i vítězství. Neméně zajímavé jsou 

informace o vnímání klubu jeho okolím – zřizovateli, ostatními pracovníky zařízení nebo 

obyvateli čtvrti.  

Tuto deníkovou část považuji za zásadní pro celou práci. Proto je deník a malá shrnutí, která 

obsahuje vždy za určité období, publikován v hlavním textu práce kompletně.  

Deník (který má povahu empirických dat) je dále analyzován z hlediska cílů práce, tedy 

z hlediska východisek práce v otevřeném klubu. Předchází návštěvnost klubu klienty a její 

analýza (která vlastně měří úspěchy existence klubu). Hlavní kategorie zachycující práci 

klubu jsou podle autora funkční vztah, společné zážitky (činnost klubu), důvěra, vědomí 

vlastní ceny a víra v dítě.  Jednotlivé kategorie autor pojmově vysvětluje jako nutnou součást 

práce a také přikládá jejich konkrétní projevy v historii klubu, který vedl.  

Práce s odbornou literaturou je možná poněkud nestandardní, ale odpovídá povaze textu a 

jeho pojetí.  

Práci Jaroslava Hejnice si cením a doporučuji jí k obhajobě.  

Praha 9.5.2014  

Ida Viktorová  

 


