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Diplomovou práci s názvem Spolupráce školy a OSPOD při řešení zanedbávání školní 
docházky na prvním stupni základní školy hodnotím jako počin hodný pochvaly. 
 

• Výběr tématu a jeho teoreticko-empirické zpracování považuji za vhodný, vzhledem 

k tomu, že sjednocujícím postupům při řešení základních situací, při kterých dochází k 

vzájemnému kontaktu mezi školou a OSPOD a někdy i vzájemným nedorozuměním je 

potřeba se věnovat. 

• Téma diplomové práce koresponduje v celé šíři s cílem práce, kterým bylo analyzovat 

faktory ovlivňující spolupráci školy a OSPOD při řešení zanedbávání školní docházky 

na prvním stupni základní školy. 

 - Teoretická část, je strukturovaná na analýzu problematiky tématu školy a jejím možnostem 

poskytování pomoci a školním poradenským zařízením jako institucím poskytující podporu a 

pomoc škole. Autorka podrobněji specifikovala Orgán sociálně-právní ochrany dětí a náplně 

činnosti sociálního pracovníka popis problematiky nepříznivých sociálních situací a jejich 

analýza. Nesporně užitečnou kapitolou je přehled dosavadních výzkumných zjištění. 

Autorka prokázala zručnost práce s literárními zdroji v analytické, a hlavně její popis v 

syntetické podobě jako východisko empirické části. 

 - Vysoce hodnotím empirickou část práce, kvalitativní případovou studii, kterou považuji za 

přínosnou pro identifikaci specifik porovnání odlišných perspektiv na konkrétní případ 

zanedbávání školní docházky z různých pohledů ve škole. 

  Zvolené metody výzkumu jsou adekvátně popsány a výsledky porovnány ve vztahu k 

předchozím teoretickým východiskům. V diskuzi autorka odpovídá na výzkumné otázky a v 

závěru potvrzuje splnění cíle práce.  

 Závěr je podrobně a kvalitně rozdiskutovaný, zjištěná data reflektují problémy a přínosy. 

Výsledky doporučuji k publikování. 

1. Co vás při zkoumání překvapilo? 
2. Co by měla udělat škola jako základní, kdyby se chtěla ubírat cestou spolupráce 

OSPOD při řešení zanedbávání školní docházky na prvním stupni základní školy 
 

 


