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Studentka si zvolila pro svou bakalářskou práci téma, které je aktuální a 
důležité. Náplň práce kurátora pro mládež a jeho role v naší společnosti jsou 
navzdory svému významu i v současnosti málo známé, a proto je větší 
informovanost, včetně odborné veřejnosti, žádoucí.  
 
Ve své práci se autorka nejprve velmi stručně věnuje vymezení pojmů zvolené 
oblasti. Dále se více zaměřuje na souvislosti přímo kurátorů pro mládež – 
právním předpisům, náplni a popisu práce včetně spolupráce s dalšími subjekty 
a organizacemi, a také stručně uvádí rizikové skupiny klientů.                                
Ve třetí kapitole přibližuje problematiku trestní odpovědnosti mládeže a 
ukládaná opatření. 
V teoretické části pracuje s literaturou, cituje a odkazuje na relevantní autory a 
prameny a dokládá tak svoji dovednost práce s literaturou.                                
Bohužel se ale zcela nevyvarovala chybovosti - tak například odkaz na 
Matouška, 2009 nenalezneme v seznamu literatury, stejně jako odkaz na 
Matějčka – který v uváděném seznamu zcela chybí, Vágnerová v textu uvedena 
datace 2004 a v seznamu 2002. 
  
V části praktické deklaruje zjišťování odlišných postupů kurátorů pro mládež, 
jejich práci v praxi a variabilitu jejich přístupu. S ohledem na tyto cíle práce 
však studentka podcenila proces získávání podkladů a v práci uvádí nakonec 
pouze ilustrační rozhovory se čtyřmi kurátory. Výsledky šetření tak nelze ani 
nijak jinak vyhodnocovat - nežli jako ilustrativní k teoretické části a odlišné 
postupy i další cíle se těžko mohly projevit.  
  
Studentka prokazuje svoji dobrou orientaci v právních předpisech, zákonech, - 
ostatně tuto problematiku již také zpracovávala ve své diplomové práci na jiné 
škole ( viz její odkaz i citace části). 
Studentka  v průběhu resp. ke konci své práce několikrát konzultovala, 
zohlednila  řadu připomínek.  
 
S ohledem na výše uvedené hodnotím předkládanou práci při relevantní 
obhajobě stupněm – dobře -. 
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