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Cíl práce a celkové hodnocení: 
Práce je zaměřena na systém péče o ohrožené děti v ČR. Jde o kompilační práci, která chce po 
zhodnocení pramenů formulovat možnosti profesionální péče o děti s akcentem na preventivní 
druhy práce s těmito dětmi. V teoretické části práce jsou shrnuty základní poznatky o 
problematice poruch chování ze současné české literatury a o způsobech reakce českého 
systému školských, sociálních a zdravotnických institucí na dětské poruchy chování. Práce 
český systém péče o děti s poruchami chování popisuje dobře, není v ní však zahrnut systém 
včasné intervence v současnosti zaváděný Ministerstvem vnitra. Autorka osvědčila schopnost 
shrnout relevantní domácí literaturu a kriticky jí hodnotit. Profesionální péči o děti 
s poruchami chování by bylo dobré popisovat na základě zahraničních pramenů, u nás s ní 
nejsou téměř žádné zkušenosti. 

Literatura a zdroje: 
Z české odborné literatury jsou citovány směrodatné zdroje. Citace v textu i v závěru práce 
jsou v pořádku, až na citování kapitol v kolektivních monografiích, ty nelze v textu odlišit od 
sekundárních citací. (Např. Bednářová citovaná na str. 61, Klíma na téže stránce, Zastrow na 
str 205 aj.) Jiná než česká literatura citovaná v práci není. 

Metoda a vzorek: 
Empirická část práce spočívá v analýze dokumentů, která však není doložena žádnou 
metodikou. Vedle toho provedla autorka skupinové interview se třemi (!) pracovníky 
obvodního úřadu Prahu 7. Problém reprezentativnosti jejich mínění v práci diskutován není. 
(V ČR je 205 oddělení SPOD na úrovni obcí s rozšířenou působností.) 

Stylistika a gramatika: 
Práce je napsána přehledně, srozumitelně s malým množstvím chyb. Někde jsou stylistické 
neobratnosti (např. pracovníci se pohybují "v těžké patologii", str. 109) a vyšinutí z vazby 
(40% klientů ... žili v neúplné rodině, str. 20). 

Otázka k obhajobě: 
Jaký je podle vašeho názoru přínos systému včasné intervence? 

Návrh hodnocení: velmi dobře 
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