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Autorka si zvolila téma, které přímo navazuje na její odbornou spolupráci 

s mezinárodní organizací LUMOS. Tato organizace začala v ČR působit v souvislosti 

s transformací a de-institucionalizací zařízení náhradní rodinné péče pro ohrožené děti, kterou 

chce podporovat. Proces transformace ústavní péče v této oblasti se stal velmi aktuálním po 

schválení Národního akčního plánu v loňském roce a zahájení pilotních analýz transformace 

služeb péče o ohrožené děti v jednotlivých krajích. Analýzy se primárně zabývají zkoumáním 

potřeb ohrožených dětí. Méně se zajímají o podmínky přípravy pracovníků na proces 

transformace, a ještě méně o jejich podporu. Proto se autorka se svým tématem po dohodě 

s organizátory LUMOS do procesu analýzy svébytně a samostatně zapojila. Jejím původním

záměrem bylo zkoumat podmínky podpory pracovníků v různých zařízeních péče v jednom 

zvoleném kraji, posléze se však omezila na zkoumání jedné vybrané organizace-ústavu 

náhradní rodinné péče pro děti do tří let.

V teoretické části práce autorka stručně shrnula jednotlivé aspekty problematiky, které 

s prací souvisejí- vybrané poznatky o vývoji dítěte do tří let se zaměřením na deprivaci, 

problematiku ohrožených dětí v ČR dle výzkumu ohrožených dětí nadace Sírius a vládního 

materiálu „Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na 

období 2009-2011“, popsala systém náhradní péče o ohrožené děti včetně legislativních 

norem, existujících forem služeb a forem náhradní péče, uvedla i příklady ze zahraničí. V této 

části se omezila na klíčové údaje, čerpala z aktuálních zdrojů a pro účely práce postačujícím 

způsobem přiblížila kontext, v němž realizovala svou práci. Za nejdůležitější v této souvislosti 

považuji kap.2.4., v níž autorka ve zkrácené verzi uvádí materiál Mulheira k dobré praxi 

transformace, doplňuje jej z české literatury a podrobněji se věnuje transformačním krokům 

„Příprava přesunu dětí“ a „Příprava přesunu zaměstnanců“. Autorka zde upozorňuje právě na 

význam práce se zaměstnanci transformovaných služeb i na existující praktické poznatky a 

zkušenosti, promítnuté do doporučení členským státům EU, které jsou bohužel praxi často 



přehlíženy (str.32-36). Další dvě kapitoly autorka věnuje kultuře organizace a supervizi, při 

čemž vybrané poznatky důsledně aplikuje na zvolené téma své práce. Uvádí též poznatky o 

využívání supervize v systému péče o ohrožené děti ve Velké Británii ( kde ovšem ústavní 

péče de facto neexistuje a týká se tedy pouze ambulantních forem péče, zejména 

v pěstounských rodinách), na Slovensku a v České republice. Navrhuje sama další oblasti, 

v nichž by považovala za užitečné supervizi využívat, zejména poukazuje na nutnost pracovat 

též s rodinnou historií u ohrožených rodin, což podle ní nepochybně supervizi vyžaduje.

Dobře tak ukazuje vrstevnatost práce s ohroženými dětmi.

V praktické části své práce autorka formulovala  hlavní výzkumnou otázku a tři dílčí 

hypotézy, týkající se potřeb a hodnot pracovníků a kultury organizace. Stanovené hypotézy

zkoumala s využitím tří dotazníků, z nichž dva jsou katedrou RS převzaty od autorů Leitera a 

Maslachové a třetí autorka vytvořila dle analogie s obdobným dotazníkem z jiné studie. 

Dotazníky rozdala původně v různých organizacích pečujících o ohrožené děti v jednom kraji, 

posléze se však soustředila pouze na jednu z těchto organizací, která projevila o spolupráci 

zájem a kde byla vysoká návratnost dotazníků (97%). Tato organizaci bude nepochybně 

zařazena do programu transformace, protože jde o ústavní zařízení, práce má tedy 

nepochybně smysl. Autorka zde kromě jiného vedla polostrukturované rozhovory s vedením. 

Na základě výsledků výzkumu posléze zpracovala SWOT analýzu týkající se podpory 

pracovníků uvedeného zařízení v procesu transformace a vypracovala řadu konkrétních

námětů, jak zaměstnance podporovat.

Práce má dobrou logickou strukturu, zvolené informace  z literatury i použité 

výzkumné metody směřují ke srozumitelnému cíli. Původní záměr autorka musela vhledem 

k situaci v terénu a nedostatku času opustit a nahradila jej vhodně jiným, neméně 

smysluplným cílem-totiž zaměřením se na pracovníky v jedné organizaci. Rámcově svého 

cíle dosáhla. Autorka ukázala, že je schopna adekvátně volit literární zdroje a využívat 

je, rozlišit podstatné informace od méně podstatných a vytvořit ucelený literární tvar, 

vhodně použí pro stanovený záměr výzkumné metody, analyzovat a interpretovat 

získaná data. Práci proto doporučuji k obhajobě.

Méně příznivě musím hodnotit nedotaženost formální stránky práce. Na mnoha 

místech se ve větách objevují velká písmena tam, kde nejde o název, chybí tečky za větami, 

mezery za interpunkcí. Místy chybějí odkazy (např. str.14), je posunuté číslování (tamtéž). 

S chybami se setkáme též v odkazech na konci textu-např. chyba Malasch místo Maslach, 

Sborníky č.39 jako začátek citace místo názvu, převrácené pořadí nakladatele a místa aj. Jistý 

spěch v dokončování práce se projevil též v tom, že chybí zmínka o projednání návrhů na 



podporu pracovníků přímo s vedením a s pracovníky, takže uvedené návrhy nejsou 

diskutovány co do své realizovatelnosti a přijatelnosti (včetně finančních možností). Chybí též 

porovnání návrhů autorky s obecnými doporučeními pro transformaci od Mulheira- lépe by 

tak vyniklo, v čem je specifický přínos výzkumných zjištění autorky pro konkrétní organizaci, 

kterou se zabývala.

Za ne zcela podložené považuji označení vzniklé kategorie u tématu čím se můžeme 

pochlubit  jako„prevence psychické deprivace“ (str.72), kam jsou zařazeny i položky školka 

při zařízení či týmová práce.Výrazově považuji za vhodné odlišit deklarované hodnoty 

v dotazníku od skutečných hodnot, které dotazník nezachytí.

Vzhledem k uvedeným kladům i nedostatkům navrhuji práci hodnotit jako velmi 

dobrou, přesto, že ji považuji pro proces transformace institucí náhradní péče o děti do 

tří let za velmi užitečnou právě upozorněním na význam podpory pracovníků. 

Otázka k obhajobě: Vysvětlete shody a rozdíly mezi doporučeními Mulheira a vašimi a 

vysvětlete specifický přínos vašich poznatků pro danou organizaci. Jak s nimi můžete dále 

pracovat?

PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.                                             V Praze, dne 5.6.2010

.




