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Text posudku:  
V předkládané bakalářské práci se autorka zabývá vybranými aspekty fungování zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Téma je zvoleno vhodně, je aktuální a zajímavé, 
přičemž je zúženo na konkrétní zařízení v Praze. 
 
Bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část, je rozdělena celkem do 3 kapitol a 
příslušných podkapitol, přičemž jednotlivé části na sebe logicky navazují. V úvodu však autorka 
bohužel explicitně neformuluje cíl práce, uvádí zde spíše pohnutky, které ji k psaní přiměly. 
Kapitola 1 pojednává postavení ZDVOP v systému sociálně-právní ochrany dětí, kapitola 2 
popisuje konkrétní zařízení ZDVOP a kapitola 3 je praktickou částí práce, která je tvořena 
šetřením, resp. vlastní analýzou dokumentace v zařízení. Cílem tohoto šetření je komparace 
vybraných údajů v ZDVOP za vybraná období a zhodnocení dopadu novely zákona o SPOD. 
Z tohoto důvodu bych přepokládala diskuzi ke zjištěným poznatkům, která zde však chybí, 
práci by to přidalo na přehlednosti. 
 
Autorka pracuje pouze s několika málo zdroji, žádný zdroj není zahraniční. 
 
Po formální stránce se v práci objevují některé chyby, např. drobné překlepy, nedostatky 
v citacích, či nepřehledné řazení zdrojů v seznamu. Místy je práce hůře srozumitelná, což je 
zapříčiněno dlouhými a obsahově hutnými větami.  
 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení D - uspokojivě.  
 
Zdůvodnění, závěr:  
Autorka si zvolila zajímavé téma, snažila se popsat vybrané aspekty fungování zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc. Přes některé výše uvedené nedostatky předkládaná bakalářské 
práce splňuje požadavky kladené na závěrečné práce. 
 
Otázky, podněty k diskuzi při obhajobě:  

1. Autorka by u obhajoby mohla pohovořit o tom, zda ona sama vnímá, že by byly žádoucí 
změny v oblasti legislativního a metodického rámce fungování ZDVOP, případně proč. 
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