
Posudek vedoucího magisterské diplomní práce: 

Eva Kunešová, 
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Volba tématu: 

Je velmi aktuální v době, kdy v Evropě převládají politiky ve prospěch zachování 
biologických rodin a náhradní rodinné péče jako alternativy, kdy zdravý vývoj dítěte a 
jeho zájem je ohrožen. 

Je dobré, že si téma vybrala právě Eva Kunešová, která se jako terénní pracovnice 
těmito otázkami zabývá v rámci jejího působeni v Poradně pro občanství, občanská a 
lidská práva v Praze. Na práci je patrné, že tématu věcně rozumí. 

Struktura práce: 

Práce sice vychází z teoretických prací našich předních odborníků, ale je navýsost 
praktická. Pokouší se zmapovat situaci v Praze, a to jak na kompetentních místních 
úřadech, tak na nestátních organizacích, které se touto problematikou zabývají. 
Zabývá se zjištěním názorů odborných pracovníků na tuto problematiku. Tomu 
odpovídá i struktura práce, která standardně začíná definicemi a shrnutím teorií 
autorit, žel jen českých, nikoliv zahraničních, po té popisuje stav (a) vývojové trendy, 
(ii) sociální práce s dysfunkčními rodinami a (iii) náhradní rodinnou péči, v případě 
selhání dysfunkční rodiny. Práce je doplněna kvalitativním výzkumem názorů 

náhodně vybraných pracovníků městských častí, a to řízenými rozhovory. 

Práce má v celku přijatelnou strukturu. Lze jí vytknout určitou nesystematičnost jako 
např. popis právního rámce pro sanaci dysfunkčních rodin ... ztraceného někde 
v textu, místo aby se jim praktická část zahajovala, když jde o analýzu práce 
městských částí Prahy, tedy veřejné správy, která nesmí překročit kompetencemi 
rámce zákona. I vlastní grafika členění je někde málo přehledná. 

Hodnocení práce: 

Jak bylo již řečeno jde o práci praxeologickou a jako taková přináší mnoho 
zajímavých informací, pospaných nástrojů a postojů, ale často chybí kritická analýza 
a názor autorky, z hlediska její dvouleté zkušeností. 

Je to práce velmi dobrá, svědomitá a originální, odrážejí autorčinu píli. Téma dobře 
zvládla. 

Informačně zajímavá je i příloha. Avšak i zde lze postrádat autorčiny kritické 
analytické poznámky. 

Někde lze nnalést i ničím nezdůvodněné fráze, jako např. tvrzení "Česká republika si 
každoročně vysluhuje ostrou kritiku ze strany mezinárodních organizací", aniž by 
kdekoliv v textu přinesla důkazy. To by mohla doplnit při své obhajobě. 

Práci hodnotím jako velmi dobrou až výbornou podle výsledku obhajoby, při které by 
autorka měla práci doplnit o některé názory zahraničních autorů na tuto problematiku 



a zdůvodnit své tvrzení v závěrech, že "Česká republika si každoročně vysluhuje 
ostrou kritiku ze strany mezinárodních organizací" konkrétní argumentací. 
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