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Text posudku: 

Překládaná bakalářská práce přináší zajímavé téma týkající povědomí žáků základní školy o 

činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Za cíl práce si autorka stanovila zjistit 

povědomí a hloubku znalostí dětí o poslání a činnosti OSPOD. 

 

Práce obsahuje teoretickou a empirickou část, je rozdělena celkem do 6 kapitol a příslušných 

podkapitol, které mají logickou návaznost. Kapitola 1 je věnována obecně definici základních 

pojmů týkajících se rodiny. Kapitola 2 se zabývá potřebami dítěte a jeho postavením v rodině. 

Kapitola 3 je věnována legislativnímu vymezení rodiny a dítěte, autorka zde odkazuje na první 

lidskoprávní dokumenty, které zakotvují speciální práva dětí. Zde autorka ještě mohla zmínit 

Deklaraci práv dítěte schválenou Valným shromážděním OSN v r. 1959, která reflektovala 

vývoj po 2. sv. válce s cílem zvýšit standard ochrany práv dětí. V kapitole 4 se autorka zabývá 

systémem sociálně-právní ochrany dětí v ČR, následuje kapitola 5 popisující činnost OSPOD. 

Kapitola 6 je praktickou částí bakalářské práce, která je založena na průzkumu informovanosti 

žáků 6. a 9. tříd dvou základních škol ve Veselí nad Moravou. Autorka si zde položila hlavní 

výzkumnou otázku, zda mají žáci 2. stupně dané základní školy správné informace o činnosti 

OSPOD. Následně autorka formulovala hypotézu, že většina žáků nemá správné informace o 

činnosti OSPOD. Výzkumný soubor tvořilo celkem 128 dětí a autorka použila kvantitativní 

metodu výzkumu. Dle zpracovaných dat se autorčina hypotéza potvrdila. Zde kladně hodnotím 

doporučení, kterými autorka opatřila empirickou část, které se vedle výsledků z provedeného 

průzkumu opírají o zkušenosti z autorčiny praxe. 

 

Po formální a stylistické stránce práce nemám připomínky. Autorka vycházela z dostupné 

literatury vztahující se k danému tématu, na zdroje je v textu řádně odkazováno. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a po přesvědčivé obhajobě navrhuji hodnocení A - výtečně. 

 

Zdůvodnění, závěr: Předkládaná bakalářská práce je zajímavou sondou do povědomí žáků 2. 

stupně základní školy o činnosti orgánu sociálně-právní ochrany děti. Je psaná čtivě a 

srozumitelně bez výrazných formálních nedostatků, teorie je podložena pečlivým zpracováním 

výstupů v empirické části. Bakalářská práce tak splňuje požadavky kladené na závěrečné práce, 

proto ji lze bez výhrad doporučit k obhajobě. 
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