
 
 
 

 
OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE Bc.KLÁRY ŠKODOVÉ 

ANALÝZA KLIENTŮ DOMU TŘÍ PŘÁNÍ A JEJICH RODINNÉHO 

ZÁZEMÍ 

 
 
Bc.Klára Škodová, Dis., zvolila vysoce aktuální téma své diplomové práce. 

Její význam přesahuje zájem Domu tří přání o.s. – využití k dalšímu 

zkvalitňování a rozvoji služeb ohroženým dětem a rodinám.  

Kolegyně Škodová strukturovala práci tak, aby byl jasný a přehledný 

teoretický kontext s popisem historického vývoje ochrany dětských práv, 

legislativního rámce v systému péče o ohrožené děti, plánovaných změn 

daných Národním akčním plánem k transformaci a sjednocení péče o 

ohrožené děti na období 2009-2011. Podařilo se jí  popsat současný stav 

péče o ohrožené děti a jejich rodiny a postavení zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc ve stávajícím systému. K jeho slabinám  

projevila zdravě kritický postoj, též prokázala  schopnost formulovat svůj 

názor a navrhovat řešení situací, které nejsou v péči o ohrožené děti a 

jejich rodiny optimální.  

Druhou část práce věnovala Bc.Klára Škodová statistickému zpracování 

dat a analýze klientů Domu tří přání a jejich rodinného zázemí. Její práce 

je precizní a vzhledem ke znalosti problematiky mohu svědomitě prohlásit, 

že velice náročná a záslužná. Prokázala schopnost propojit teoretické 

znalosti s praktickými zkušenostmi získanými při práci sociální pracovnice 

v tomto zařízení a analyzovat statisticky zpracovaná data tak, aby   

naplnila cíl své práce. Vysvětlila důležitost zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc v síti služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny 

v transformovaném a sjednoceném systému péče o ohrožené děti, stejně 

jako důležitost profesionální a standardizované práce  s ohroženými dětmi 

a jejich rodinami v rámci těchto zařízení. 



Rozsah práce, úprava textu a stylistika jsou přiměřené, gramaticky jsou 

v textu ojedinělé chyby.  

V textu byla drobná nepřesnost ohledně pověřování k výkonu sociálně- 

právní ochrany dětí (na str.20 v kompetenci MPSV, na str. 30 uvedeno 

správně, vydává krajský úřad).  

 

Práce Bc.Kláry Škodové je velmi přínosná  a v současné době legislativních 

změn a standardizace práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami  dobře 

načasovaná. Analýza práce v Domě Přemysla Pittra pro děti jako zařízení, 

které je respektováno jako příklad dobré praxe, může být inspirací při 

realizaci změn v rámci naplňování kroků NAP k transformaci a sjednocení 

péče o ohrožené děti – standardizace práce s ohroženými dětmi a 

rodinami  a jejich legislativní zakotvení. 

 

Doporučuji hodnocení VÝBORNĚ 

 

Doporučené otázky k obhajobě: 

 

Jak lze využít výstupů práce při tvorbě standardů práce v zařízeních pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc? 

 

Jak lze využít výstupů práce k podpoře vzniku zařízení podobného typu-

vytvoření sítě ZDVOP, respektive sítě specificky zaměřených krizových 

pracovišť pro děti, které je nutno dočasně umístit mimo vlastní rodinu? 

 

 

V Praze dne 23.5.2011                                          MUDr.Elena Turnovská 

 

 


