
Posudek vedoucí diplomové práce Bc. Kristýny Košnářové „Možnosti podpory 

dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek“  

Autorka se ve své diplomové práci rozhodla prozkoumat spektrum nejrůznějších forem podpory, 

které umístěným dětem nabízí jedno konkrétní pracoviště Fondu ohrožených dětí. Konkrétně se 

jedná o  ZDVOP Chabařovická. ZDVOP zaujímají v systému sociálně právní ochrany dětí specifické 

postavení, takže analýza jejich služeb je potřebná.  

Struktura práce je jasná a přehledná. První kapitola popisuje roli ZDVOP v systému ochrany dětí a 

principy jeho fungování. Závěr kapitoly už se věnuje konkrétnímu Klokánku Chabařovická. Stručnější 

druhá kapitola se zaměřuje na činnost orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) zejména 

v kontextu spolupráce s dalšími subjekty, např. ZDVOP. Třetí kapitola ve třech částech popisuje 

metody a techniky podpory dětí v Klokánku Chabařovická. Metody a techniky rozděluje na 

psychologické, psychoterapeutické a metody používané sociálním pracovníkem. Autorka vychází 

z odborné literatury i analýzy interních metodických materiálů zařízení. Začíná od základních metod 

jako je rozhovor a postupuje ke specifičtějším. Uvítala bych obsáhlejší rozpracování postupů 

využívaných sociálním pracovníkem.  

Těžištěm čtvrté kapitoly je výzkumné šetření, pro které autorka zvolila smíšenou výzkumnou strategii. 

Analyzuje vybrané charakteristiky dětí umístěných v Klokánku Chabařovická s průběhu devíti let 

(2009-2017). Celkem se jedná o 255 dětí. Kromě základních demografických charakteristik sleduje 

důvody umístění, průběh pobytu a poskytnutou podporu i následné propuštění. Zjištění poskytují 

velmi zajímavý obrázek o situaci umístěných dětí. Např. že sociální a bytové důvody zůstávají stále 

velmi aktuálním důvodem umístění. Pozitivním zjištěním je, že velký počet dětí odchází ze zařízení 

zpět k rodičům či příbuzným, což nasvědčuje tomu, že zařízení plní svojí roli v systému ochrany dětí. 

Potěšující je i trend zkracování délky pobytu dětí.  

Kvalitativní část šetření byla zaměřena na spolupráci Klokánku a OSPOD, jako garanta sociálně právní 

ochrany dětí. Autorka provedla šest rozhovorů s pracovnicemi OSPOD, která s Klokánkem nejčastěji 

spolupracují. Výstupy kvalitativní části jsou zajímavou zpětnou vazbou pro konkrétní zařízení, 

poskytují jim reflexi vlastní činnosti pohledem nejbližších partnerských organizací. Celkově vysoce 

hodnotím praktickou využitelnost výsledků práce pro zkoumané zařízení.  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

V Praze dne 16.6.2019                                                               PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. 

 


