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Bc. Barbora Šiklová se ve své diplomové práci zabývá otázkami využívání   prvků 

terapeutické komunity v práci s rizikovou mládeží. Vychází z několikaleté zkušenosti práce s 

touto cílovou skupinou. Autorka sama uvádí, že postrádala účelné využití a propojení principů

terapeutické komunity s mladými lidmi s daným okruhem problémů. 

Práce obsahuje část, přehledovou  a výzkumnou. Přehledová část obsahuje tři kapitoly.

V první je popsáno popisu vývojoho období dospívání, také ve vztahu k rizikovéu chování. 

Následuje popis současného systému práce s rizikovou mládeží v ČR. Druhá kapitola je 

věnována terapeutické komunitě, základním principům a účinným faktorům. Ve třetí kapitole 

se autorka věnuje historii a možnostem propojení těchto principů u dané cílové skupiny.

Výzkumná část mapuje českou praxi využívání prvků terapeutické komunity u 

rizikové mládeže.

Cílem výzkumu bylo zjistit, zda se ve vybraných typech zařízení pro rizikovou mládež

objevují stanovené prvky modelu TK. 

Autorka zvolila jako metodu pozorování. Po metodologické stránce považuji práci 

jako dobře koncipovanou a řešenou – od výzkumných otázek, přes stanovení kritérií až k 

interpretaci výsledků. DP obsahuje kromě závěru i diskusi.

Autorka v závěru shrnuje: „Z uvedených výsledků výzkumu vyplynulo, že se v 

pobytových zařízeních pro rizikovou mládež pracuje s prvky modelu TK, avšak jejich využití 



a četnost výskytu je velmi rozdílná. Potenciál TK jako metody práce s rizikovou mládeží 

nebyl plně využit ani v jednom ze sledovaných zaří zení“.

Po stránce jazykové považuji práci za dobře zvládnutou, stejně tak i práci s literaturou.

Práci doporučuji k obhajobě a přikláním se k hodnocení výborně.  

   

V Praze 1.9. 2016 PhDr. Daniela Vodáčková

oponentka
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