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Autorka předložené diplomové práce se rozhodla zmapovat využívání prvků 

terapeutické komunity v práci s rizikovou mládeží. Ačkoli se jí propojení těchto dvou 

fenoménů jevilo jako logické, v současném systému práce s touto cílovou skupinou je 

postrádala. Tuto propojenost se pokusila zkoumat jak na základě teoretických 

předpokladů, tak prostřednictvím pozorování v české praxi.   

Práce sestává z části teoretické a výzkumné. V teoretické části se zabývá pojmy 

dospívání, jeho vývojovými úkoly a rizikovým chováním v období dospívání. Poté se 

zabývá terapeutickou komunitou, jejími základními principy a účinnými prvky. 

Zmiňuje možnosti využití terapeutické komunity pro lidi s různými typy psychických 

poruch a nemocí. Poslední kapitola teoretické části popisuje využití modelu 

terapeutické komunity v práci s rizikovou mládeží v historických souvislostech. Dále 

pak poukazuje na kompatibilitu modelu terapeutické komunity s plněním vývojových 

úkolů v dospívání.  



Výzkumná část mapuje využití prvků modelu terapeutické komunity v praxi, a to ve 

vybraných zařízeních, kde se s rizikovou mládeží pracuje. Cílem výzkumu bylo zjistit, 

jestli vybrané typy zařízení pro rizikovou mládež pracují s vybranými prvky modelu TK. 

Dalším záměrem bylo pomocí pozorování zjistit, jak jsou tyto prvky využívány a jaký 

mají v systému a programu daného zařízení prostor.  

Sběr dat proběhl metodou pozorování a prostřednictvím výpovědi pracovníků a 

klientů. Výzkum byl uskutečněn ve třech rozdílných zařízeních, určených pro různé 

životní peripetie rizikové mládeže. Autorka zvolila středisko výchovné péče, 

diagnostický ústav a výchovný ústav. Ve všech těchto zařízeních  zůstávají klienti 

dostatečně dlouho, aby se účinně dalo pracovat s prvky TK.    

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že se v pobytových zařízeních pro rizikovou mládež  

pracuje s prvky modelu TK, i když jejich využívání a četnost výskytu je v každém 

zařízení jiná. Ukázalo se, že potenciál TK jako metody práce s rizikovou mládeží plně 

nevyužívá  ani jedno ze sledovaných zařízení.   

Cíl této diplomové práce byl bezesporu naplněn. Práce nabízí ucelený pohled na 

danou problematiku. Téma bylo z hlediska oboru sociální práce vhodně zvolené. 

Předložená práce splňuje náležitosti diplomové práce.   

Práci doporučuji k obhajobě a v případě zdařilé obhajoby doporučuji  

hodnocení výborně. 
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