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Předložená diplomová práce se věnuje problematice konceptu „dostatečně dobrého
rodičovství“ v kontextu sociálně právní ochrany dětí v České republice a v Norsku,
konkrétněji pak v kontextu agendy náhradní rodinné péče. Jedná se o téma zajímavé a
přínosné, zpracované pomocí obsáhlé rešerše tuzemské i zahraniční literatury a smíšené
metodologie.
Práce je standardně dělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části práce autorka
nejprve vymezuje základní pojmy, včetně podrobného popisu konceptu „dostatečně dobrého
rodičovství“, a následně mapuje legislativní a organizační rámec sociálně právní ochrany dětí
v obou zemích. Práce se v této části opírá nejen o domácí, ale také o notné zahraniční zdroje,
což oceňuji. Celková struktura teoretické části práce by si zasloužila důkladnější vysvětlení a
argumentaci – text je hutný a nabitý informacemi, pro čtenáře ovšem v některých pasážích
lehce nesrozumitelný a zahlcující.
Na část teoretickou logicky navazuje empirická část, v níž autorka vymezuje jak cíle
teoretické, tak cíle empirické části. Pro čtenáře je toto dělení opět relativně nepřehledné.
Výzkumná studie má dvě fáze: první fázi tvoří dotazníkové šetření, jehož cílem je srovnání
vnímání dost dobrého rodičovství pracovníky náhradní rodinné péče orgánu sociálně právní
ochrany dětí v České republice a v Norsku, cílem druhé fáze je srovnání české a norské
konstrukce konceptu dostatečné dobrého rodičovství z perspektivy nejlepšího zájmu dítěte, a
to na základě obsahové analýzy.
Autorka si dala v první fázi velkou práci s kvantitativní analýzou dat, celkový přínos výstupů
by ovšem lépe vyniknul, pokud by byla jejich prezentace přehlednější. Ve druhé fázi vytváří
autorka smysluplné kategorie. Diskuze má spíše charakter závěru. Celkově přináší empirická
část práce zajímavé poznatky, které by bylo nasnadě ověřit reprezentativní výzkumnou studií.
Diplomová práce obsahuje velké množství zajímavých informací, je znát, že se autorka
v tématu výborně orientuje a zpracovala velké množství zdrojů. Srozumitelnosti a čtivosti
textu však bohužel ubírají gramatické chyby a přepisy, mnohdy příliš komplikovaná větná
stavba a nejednotná formální úprava (např. dlouhé odstavce, členění podkapitol, odrážky).
Z pohledu citací je předložená diplomová práce v pořádku.
Navzdory výše uvedenému se domnívám, že předložená práce splňuje požadavky kladené na
diplomovou práci, a v návaznosti na průběh obhajoby navrhuji hodnocení výborně-velmi
dobře.
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