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Předložená diplomová práce se zabývá pomocí dětem v zařízeních pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc (ZDVOP). Autorka této práce se snažila zmapovat, jaké formy 

psychosociální pomoci jsou v těchto zařízeních dětem poskytovány.    

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části autorka definuje 

klíčové pojmy a vytváří solidní teoretický rámec zkoumané problematiky. Představuje 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a popisuje traumatizující události, které jsou 

důvodem umístění dítěte do ZDVOP. Nastiňuje možnosti práce s dítětem v krizi ve výše 

jmenovaných zařízeních. Nepochybně by bylo možné jít do větší hloubky v tématu dětského 

traumatu, nicméně záměrem práce bylo zjišťovat, co jsou ZDVOP schopné traumatizovaným 

dětem nabídnout, jde tedy o čirou podobu sociální práce.   

Empirická část je tvořena kvalitativním výzkumným šetřením. Autorka uskutečnila devět 

polostrukturovaných rozhovorů se sociálními pracovníky ze zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc a zkoumala metody práce s traumatem v rámci ZDVOP. Jejím cílem bylo 

jednak zmapovat, co jsou ZDVOP schopna a připravena dětem poskytnout, jednak se pokusila 



zjistit, zda a jak je v těchto zařízeních inovována péče o děti. Všechny dílčí cíle jsou nastaveny 

konkrétně a užitečně pro obor sociální práce. Vytyčené cíle se autorce podařilo 

prostřednictvím výše uvedených kroků naplnit.   

Empirickou část vnímám jako užitečné rozšíření pohledu na zkoumanou problematiku. Závěr 

je však poněkud skromný. To, co postrádám, je představení výzkumného souboru, ale hlavně 

diskusi, která chybí úplně. 

Téma předložené diplomové práce bylo z hlediska oboru sociální práce jednoznačně vhodně 

zvolené. Práce je dobře strukturovaná, přehledná a vyvážená, její stylistická úroveň i práce 

s literaturou je v pořádku, bohužel zde zůstaly překlepy. 

Předloženou diplomovou práci považuji za pěknou. V případě úspěšné obhajoby 

doporučuji hodnocení velmi dobře. 

Otázka k obhajobě: Uveďte krátce, jak byste pojednala diskusi ke svému výzkumu.  
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