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Oponentský posudek k práci Evy Kunešové na téma 

"Sanace dysfunkčních rodin" 

Diplomantka si pro zpracování své diplomové práce zvolila velmi aktuální 

téma. Již dlouhou řadu let se hovoří o krizi rodiny a potřebě formulovat takovou 

sociální politiku, která by rozvoj rodiny podpořila a rovněž přispěla k populačnímu 

růstu v zemi, která se potýká s demografickým stárnutím své populace. 

Předpokladem pro zdravý rozvoj společnosti je navíc funkční a harmonická rodina. 

Práce s dysfunkčními rodinami a jejich sanace se z tohoto hlediska jeví jako velmi 

přínosná, až nezbytná pro další zdárný vývoj společnosti jako celku. 

Autorka člení svou poměrně rozsáhlou diplomovou práci (98 stran) do sedmi 

kapitol. V úvodu práce vymezuje pojmy a charakterizuje funkční a dysfunkční rodiny. 

Dále se pak diplomantka zabývá současnými vývojovými trendy podpory 

rodiny a některými způsoby sociální práce s dysfunkčními rodinami. Ze 

systematického hlediska je tato kapitola poněkud zvláštně koncipována - autorka se 

nejdříve zabývá sanací jako takovou, pak vkládá do kapitoly v podstatě odpovědi 

z rozhovoru zaměřeného na činnost ústředních orgánů státní správy ve zkoumané 

oblasti (subjekt), dále hovoří o terénní sociální práci (druh služby) a kapitolu 

zakončuje pohledem neziskových organizací na danou problematiku (subjekt). Tuto 

systematiku, která působí poněkud zmateně, by měla autorka při obhajobě své 

diplomové práce vysvětlit. 

Autorka pak ve své práci pojednává o formách náhradní rodinné péče a poté, 

na závěr, zařazuje výzkum zaměřený na sanaci rodiny prováděné orgány sociálně 

právní ochrany dítěte. 

Kromě místy poněkud nevhodné systematiky je třeba práci vytknout, že 

diplomantka zařazuje přímo do jejího textu v podstatě odpovědi na dotazník, který 

jednotlivým subjektům předložila. Předpokládám, že standardní postup je odpovědi 

uvést v příloze, zatímco v práci autor uvede analýzu a vlastní poznatky, jež 

z výzkumu získal. Těchto vlastních poznatků autorky se dle mého názoru v práci 

poněkud nedostává. 



Dále, pokud se diplomantka rozhodla pojednat o náhradní rodinné péči a 

orgánech sociálně-právní ochrany dítěte, bylo by bývalo zřejmě vhodné alespoň 

stručně pojednat o právní úpravě této problematiky. Doporučuji, aby se o ní 

diplomantka zmínila při obhajobě své práce. 

I přes uvedené nedostatky, jež se v práci objevily, doporučuji předloženou 

diplomovou práci k obhajobě a navrhuji hodnotit práci stupněm velmi dobře až dobře, 

podle výsledku obhajoby. 

V Praze, 30.8.2007 

JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 

oponent. 


