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Autorka předložila jako svou diplomovou práci text, ve kterém se snaží zmapovat otázku práce
psychologa v zařízeních pro děti vyžadujících okamžitou pomoc (tzv. ZDVOP). Tradičně práci rozděluje
na teoretickou a empirickou. V teoretické se zabývá hlavními okruhy, které se přímo vztahují k tématu
práce. Empirickou část tvoří orientační šetření a jeho analýza včetně porovnání výsledků se závěry
studie zaměřené na práci psychologa v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, což jsou
zařízení, která jsou svým provozem vybraným zařízením velmi podobná.
Zvolené téma je dlouhodobě aktuální. Oblast psychologické práce s dětmi sociálně ohroženými nebo
znevýhodněnými je doporučována v mnohých reakcích na aktuální péči v různých rezortech (sociální
práce, zdravotnictví i školství).
V teoretické části práce studentka přibližuje systém náhradní péče o dítě v ČR, včetně jednotlivých
forem náhradní rodinné péče a ústavní a ochranné výchovy a podrobného vymezení ZDVOP
i z pohledu legislativy. Jsou zmíněny Standardy kvality ZDVOP, které okrajově zmiňují práci psychologa.
Následující kapitola ukazuje, s čím se může psycholog v rámci své práce v ZDVOP u dětí nejčastěji
setkat. Závěrečná kapitola již vymezuje samotnou psychologickou péči v těchto zařízeních, a to
konkrétněji v ZDVOP a školských zařízeních ústavní a ochranné výchovy.
V praktické části je prezentován orientační výzkum zaměřený na zmapování práce psychologa v ZDVOP
a dílčí částí také porovnání výsledků s prací psychologa v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné
výchovy. Studentka nejprve formuluje cíle a výzkumné otázky, následně popisuje metody získávání dat
a reflektuje etiku výzkumu a způsob zpracování dat. V hlavní části, kde studentka předkládá výsledky,
vychází jak z dat získaných z dotazníků, tak také z rozhovorů, které data z dotazníků prohlubují
a doplňují. Ačkoli se studentka snažila a jednalo se o orientační výzkum, data byla sebrána od nízkého
počtu respondentů, což autorka reflektuje také v rámci limitů práce.
Po formální stránce práce z velké části splňuje požadavky. Autorka dobře pracuje s literaturou, využívá
zahraniční zdroje. Práce je poměrně rozsáhlá, přesto zůstává přehledná.
Studentka zpravidla respektovala doporučení probíraná při konzultacích, k práci přistupovala zdravě
kriticky a pracovala velmi samostatně.

Celkově práci posuzuji tak, že splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji
k obhajobě.
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