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Irena Bartošová, DiS.: Specializovaná zařízení pro mladistvé ohrožené závislostmi a závislé 

 

 Bakalářská práce kolegyně Bartošové je úzce spjata s jejím dlouholetým působením  

v zařízeních specializujících se na péči o nezletilé s výchovnými problémy.  Konkrétně se autorka 

zabývá problematikou zneužívání návykových látek a specifickými možnostmi, metodami a postupy 

užívanými v kontextu péče o nezletilé s uloženou ústavní výchovou různého typu. 

 V první, teoretické části, autorka definuje pojem ústavní výchova, podrobně se zabývá právní 

problematikou, podmínkami a důvody uložení ústavní výchovy. Seznamuje čtenáře s jednotlivými 

typy zařízení realizujícími ústavní výchovu a jejich specifiky. Velmi oceňuji též detailní představení 

konkrétních programů pracovišť, které se zaměřují na léčbu a resocializaci klientů zneužívajících 

návykové a psychotropní látky. Z textu bakalářské práce je zjevné, že možnosti intervence jsou 

značně specifické a limitované zejména z důvodu nízkého věku klientů, nedobrovolné umístění 

v programu a chybějící motivace ke změně životního stylu. Teoretická část bakalářské práce působí 

přehledně, uceleně a je z ní patrná výborná orientace v dané problematice. 

 Ve druhé, výzkumné části, kolegyně Bartošová zúročila svou osobní zkušenost při práci 

s klienty v několika typech zařízení ústavní výchovy.  Výzkum zahrnující 47 klientů je ojedinělý počtem 

sledovaných faktorů a zejména zahrnuje dlouhé období sledování klientů, včetně vývoje po skončení 

nařízené ústavní výchovy. Navíc je patrné detailní seznámení autorky s anamnézou klientů a její 

profesionální nasazení při poskytování péče, které překračuje povinnosti sociální pracovnice. Celou 

výzkumnou část velmi zajímavě uzavírají  tři kazuistiky, které jsou zpracovány podrobně a čtivě. 

 Bakalářská práce Ireny Bartošové, DiS. je přínosná především možností vhledu do 

problematiky ústavní výchovy a specifik možností poskytování péče v problematice zneužívání 

psychotropních z pozice zainteresovaného profesionála z praxe. Oceňuji její individuální a pečlivý 

přístup k získávání dat použitých ve výzkumné části. 

 Po formální stránce, dle mého názoru, práce plně vyhovuje požadavkům na obhajobu bakalářské 

práce. Závěr by bylo možné poněkud rozšířit, počet použitých literárních pramenů je dostačující. 
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