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Z cíle diplomové práce, který je uveden na straně 1, cituji: 

" .. .přiblížit problematiku dětí v obtížné životní situaci, zejména pak dětí se syndromem CAN. Poukázat na 

požadavky na pomoc této skupině klientů a na její prozatímní nedostatečnost a to zejména ve smyslu 

nekomplexnosti služeb a obhájit tak nutnost zakládání nových typů pobytových zařízení rodinného typu se 

zdůrazněním úsilí o návrat dítěte do rodinného prostředí ... " Takto formulovaný cíl nebyl zcela splněn. 

V diplomové práci (90 stran + 6 příloh) se v první části autorka snaží dosti 

nepřehledně, roztříštěně a nejasně zvládnout problematiku dítěte v obtížné životní situaci. 

Některá konstatování a formulace jsou neobvyklé a z hlediska odborného zvláštní. U 

některých lze pochybovat i o jejich funkčnosti ve vztahu ke zpracovávanému tématu. 

Např. je uvedeno: 

na str. 9" Změna v hierarchii hodnot způsobuje, že dítě zůstává infantilně egocentricky zaměřeno na uchování 

přijatelného pocitu jistoty a bezpečí a to jakýmkoliv způsobem. " 

na str. 12 "Děti bývají opožděné i v oblasti socializace." 

na str. 26 "Cílovou skupinouje nejširší laická veřejnost i úzký výběr pracovníků specifických profesí. " 

Za zdařilejší je možné označit část druhou, ve které se diplomantka věnuje Azylovému 

domu Přemysla Pittra. Autorka diplomové práce je s touto institucí dobře obeznámena a 

zároveň je patrné, že je na této instituci osobně zainteresovaná, což se pozitivně projevilo v 

kvalitě zpracování této části. Je však ale třeba také uvést, že některé úseky textu jsou dosti 

popisné, některé působí učebnicovým dojmem. 

Otázky k obhajobě: 1. Jak probíhá proces socializace a psychický vývoj u dětí týraných, 

zneužívaných a zanedbávaných? 

2. Jak lze realizovat sociálně pedagogickou pomoc dětem se syndromem 

CAN? 

ZÁVĚR: Doporučuji předloženou diplomovou práci k obhajobě. Za předpokladu kvalitní 

obhajoby je možná klasifikace: VELMI DOBŘE. 
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