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Bakalářská práce má rozsah 77 stran autorského textu. Je doplněna třemi přílohami (pozitivně 

hodnotím seznam a kontakty na organizace poskytující preventivní a intervenční programy 

v kraji, ve kterém se nachází škola, v níž autorka realizovala svůj průzkum; dále pozitivně 

hodnotím i uvedení dotazníku, jež autorka použila a který je velmi kvalitně zpracovaný a byl 

by dobře využitelný v praxi pro zjišťování sociálně patologických jevů). 

Zvolené téma je z hlediska celospolečenského stále velmi aktuální. Sice je poměrně často 

v odborných pracích zpracováváno a jedná se o téma poměrně široké, ale tím, že se autorka 

zaměřila na jednu konkrétní školu, na které byl zaznamenán zvýšený počet sociálně 

patologických jevů, jej zúžila.  

Cíl práce je tedy jasně stanoven – zjistit a zmapovat o jaké sociálně patologické jevy se na 

dané škole jedná a dále i možnosti následné péče o žáky ohrožené sociálně patologickými 

jevy a zejména i možnosti sociální práce, která by pomohla tuto situaci řešit. Z tohoto 

hlediska cíl práce plně koresponduje se zvoleným studijním oborem. 

Práce má je dobře strukturována, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a jsou obsahově 

vyvážené. Pozitivně hodnotím zejména kapitolu věnovanou možnostem sociální práce na 

školách, což je problematika vysoce aktuální a potřebná a bohužel nejen laické, ale i odborné 

veřejnosti ještě neznámá.  

V praktické části využila autorka metodu dotazníkového šetření cíleného žáky druhého 

stupně, práce je doplněna na i případovou studií dokreslující problematiku vzniku a řešení 

sociálně patologických jevů v chování konkrétního dítěte.  Zvolená metoda je vzhledem k cíli 

použita adekvátně a je kvalitně popsána a rozpracována v praktické části práce. Shrnutí 

výsledků dotazníkového šetření je odpovídající, výsledky jsou i graficky zpracovány 

v přílohové časti práce. Kvalitně rozpracovány jsou zejména diskuse a závěr práce. Pozitivně 

hodnotím i snahu autorky uvést možnosti řešení problematiky vyplývající z případové studie 

– autorka se zamýšlí nad tím, které postupy nebyly zcela optimální, a navrhuje další odborné 

postupy k řešení. Z tohoto pohledu má práce i svůj praktický přínos.  



Práce je doplněna velmi rozsáhlým seznamem odborné literatury, která je uvedena 

odpovídajícím způsobem jak v seznamu, tak ve vlastní práci. Autorka rovněž prokázala 

schopnost pracovat adekvátně s literárními zdroji a poznatky získané v teoretické části 

propojit s částí praktickou. 

Autorka práci velmi často konzultovala, pracovala se zájmem a s velkým pracovním 

nasazením. Získané výsledky pečlivě zpracovávala, práce má velmi dobrou úroveň jak po 

stránce obsahové, tak formální, je kvalitní i po stránce jazykové a stylistické.  

 

Předložená bakalářská práce splňuje z mého pohledu podmínky a nároky kladené na 

bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Předloženou bakalářskou práci hodnotím klasifikačním stupněm výborně. 
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