
Posudek diplomové práce Jany Palacké Sociálně pedagogická péče o dítě v azylovém domě. 
90. S., 48 titulú literatury a zdrojových dokumentú,6 příloh 

Diplomová práce Jany Palacké se zaměřuje na problematiku pomoci a podpory dítěti a jeho rodině 
v prostředí azylového domu. Rozšiřuje tak pozornost, která byla v českém odborném prostředí 

tradičně a systematicky věnována vlivu ústavní výchovy na děti a mládež (od dob prúkopnických 
studií Langmeierových a Matějčkových), o zkoumání podmínek života v instituci, jejíž vliv na dítě je 
sice krátko až střednědobý, přesto však múže závažně ovlivnit jeho vývoj. 
Ke struktuře OP: 
Text je členěn do dvou částí a devíti kapitol. 

První část je věnována problematice dítěte nalézajícího se v obtížné životní situaci, dítěte, které je 
tedy potenciálním klientem azylového domu. S oporou o náležitě zvládnutou a korektně uváděnou 
odbornou literaturu se autorka věnuje otázce výchovné deprivace a syndromu CAN. Text je zde 
obohacen zajímavou kasuistikou, která pro líná celou diplomovou prací a provází čtenáře 

problematikou. 
V další kapitole jsou představeny instituce, které v ČR poskytují krizovou intervenci dětem se 
syndromem CAN. Obecný model dětského krizového centra je konkretizován na vybraných 
zařízeních, mezi než je vklíněna subkapitola o formách krizové intervence (snad by bylo vhodnější, 
aby byla zařazena na úvod). Text má v této části spíše deskriptivní povahu. 

Druhá část je již zacílena k sociálně pedagogické pomoci, kterou ohroženým dětem poskytuje jedno 
z center krizové intervence, azylový dům. Vzhledem k tomu, že autorka vychází z vlastní praxe a 
znalosti konkrétního azylového domu Přemysla Pitrra, byla postavena před úkol nejdříve zobecnit své 
poznatky a představit pojetí azylového domu jako sociální služby, přičemž se musela vyrovnat i s tím, 
že azylové domy pro děti jako typ sociální služby stojí na pomezí služeb: krizová pomoc, sociálně 
aktivizační služby pro rodinu s dětmi a azylové domy - s. 38. Ukazuje, že pro vznik azylových domú 
pro děti v obtížné životní situaci existuje právní opora v zákoně o sociálně právní ochraně dětí i 
v zákoně o sociálních službách. V závěru kapitoly pak stručně shrnuje pojetí AD pro děti (škoda však, 
že jednotlivé body výčtu nebyly více komentovány). 
Těžiště textuje věnované analýze služeb Azylového domu Přemysla Pittra pro děti v Praze 6. Zařízení 
je charakterizováno po stránce organizační, personální, klientské, finanční, je zde též předběžně 
načrtnuta metodika práce s klientem. Autorka se dále stručně vyrovnává s hodnocením Azylového 
domu z hlediska Standardů kvality sociálních služeb a podává reflexi (resp. reflektovaný popis) 
metodiky konkrétní sociálně pedagogické práce s klientem - charakterizuje její obecná východiska a 
posléze provází klienta od prvního kontaktu s AD po ukončení pobytu (s oporou o Úlehlovo schéma 
fází práce s klientem v systemickém přístupu). 

Text je obohacen další zajímavou případovou studií (Honza), z níž velmi pěkně vyplývá specifičnost 
sociálně pedagogické pomoci v zařízení azylového typu. 
Subkapitola věnovaná supervizi by podle mého soudu měla mít opačnou strukturu, nejdříve obecná 
východiska a pak teprve jejich aplikování do praxe AD. 
DP je uzavřena hodnocením AD Přemysla Pittra, které je vlastním přínosem autorčiným, proto 
by u obhajoby měla svoje závěry prezentovat, a to včetně kritických připomínek. 

Závěr: text Jany Palacké odpovídá požadavkúm kladeným na práce diplomové. Má analyticko
syntetickou, deskriptivní a hodnotící rovinu, opírá se dostupnou literaturu, zhodnocuje zkušenosti 
z praxe. Některé části textu by zasluhovaly zevrubnější kvalitativní propracování. 
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