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Diplomová práce se zabývá problematikou sociálních intervencí ve prospěch 

víceproblémových rodin -  toto téma je jedním ze základních motivů současné sociální práce. 

Cílem dp bylo popsat služby napomáhající sanaci rodin a porovnat je s dobrou praxí, kterou 

diplomantka vymezila multidisciplinární spoluprací a síťováním různých organizací. Práce by 

mohla též sloužit jako inspirace pro zkoumané služby, především SAS.  Sama autorka dp 

profesně působí v této oblasti a její přehled je pozitivním vkladem do pojetí i vymezení cílů 

zpracovaného textu.       

 

Práce je rozdělena do celkem 7 kapitol, zakončena seznamem literatury, tabulek, obrázků, 

zkratek a přílohami (12).  

Prvních pět teoretických kapitol se zabývá představením rodiny v ohrožení, sanací rodiny a 

konkretizací této služby v OCh Jičín, spoluprací organizací při sanaci rodin a v 5. kapitole je 

představeno pět konceptů při sociální práci s rodinami, které autorka dp považuje za 

inovativní.  Součástí teoretické části je uvedení některých inspirací ze zahraničí (Severní 

Irsko, Francie).  

V kapitolách 6. a 7.  autorka prezentuje svůj výzkum, ve kterém použila kvalitativní metody- 

polostrukturované rozhovory s celkem 12 respondenty.  Cílem výzkumu bylo zkoumat, jaké 

služby při sanaci rodin jsou poskytovány OCh Jičín, jaké jsou problémy různých typů 

ohrožených rodin v popisovaném regionu a jak jsou při sociálních intervencích zastoupeny 

inovativní přístupy.  

 

Předložená diplomová práce je kvalitní: logicky členěná, sled kapitol a způsob argumentace je 

konzistentní a pochopitelný. Závěry práce jsou přiměřené typu a rozsahu výzkumu. Autorka 

používá vhodně zvolenou literaturu a další internetové zdroje, prokazuje vhled do 

problematiky a uvádí příklady ze zahraniční. Je schopna kriticky přemýšlet o současné praxi 

v této oblasti a pojmenovat slabiny systému, např. roztříštěnost systému, absenci služeb a 

jejich nedostupnost ve venkovských oblastech, přetížení OSPOD, chronické nevyužívání 

komunitního potenciálu a komunitních přístupů při sanaci rodin aj.  



 

Jazyk je kultivovaný, formální náležitosti práce – odkazování a citace – jsou standardní.  

Práce je čtivá, přináší zajímavé odborné pasáže, poskytuje živý obraz zkoumaného regionu.     

 

Moje dílčí výhrady směřují k vymezení tzv. vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících 

multidisciplinární tým, kap. 5.1.1., str. 44-45. Rozdělení není jasné – můžete jej při obhajobě 

znovu vysvětlit?  

 

Návrh hodnocení: výtečně (A)– velmi dobře (B), výsledná známka bude záviset na kvalitě 

obhajoby.   

 

Otázka k obhajobě:  

Vysvětlete vymezení tzv. vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících multidisciplinární tým, 

kap. 5.1.1., str. 44-45. 
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