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Předložená diplomová práce se zabývá problémem dlouhého pobytu dětí do 3 let v ústavní 
výchově. Autorka se zaměřuje na pohled aktérů na problém, jeho příčiny a možná řešení. Opírá se o 
Sabatierovu teorii koalic aktérů, pro zjištění postojů aktérů využívá polostrukturované rozhovory. 
Téma práce je relevantní pro obor veřejná a sociální politika a zvolený přístup adekvátní diplomové 
práci. 

Z práce je patrné, že studentka ví, jak by měla vypadat dobrá diplomová práce – práce má 
standardní strukturu, jsou stanoveny cíle práce a formulovány výzkumné otázky, které jsou také 
explicitně zodpovídány, v metodologické části je věnována pozornost užitým datům i metodám, 
teoretická východiska jsou vztahována ke zbytku práce, v diskusi a závěrech je deklarováno 
propojení zjištěných výsledků a zvolené teorie a cítit je i snaha o kompaktnost celé práce, neboť 
autorka pečlivě vysvětluje, co kde bude dělat a proč. To vše je třeba nepochybně ocenit. Konkrétní 
provedení však bohužel na řadě míst za záměrem zaostává a převládající dojem z práce je takový, 
že studentka ví, co by měla dělat, ale ne vždy se jí to daří. 

To se projevuje hlavně v první polovině práce, nejvíce pak hned v úvodu, který je dosti zmatený 
a nekonzistentní. Některá sdělení se zde opakují, v některých místech na sebe odstavce nenavazují 
či je patrné, že různé části textu pocházejí z různých fází vývoje práce a autorka je již nezvládla 
zcela sladit. Úvod tak čtenáře smíše zmate, než aby mu osvětlil, o co v práci pujde. K tomu ostatně 
přispívá i nesoulad názvu práce (reliktu z doby odevzdávání tezí) a samotného obsahu. 

Podobně nedokonale se studentka vyrovnává i s normativitou práce. I když cíle práce jsou 
nenormativní, studentka se hodnotovým soudům zcela nevyhýbá. Je si toho vědoma, a proto 
otevřeně přiznává své osobní hodnotové ukotvení, což si samo o sobě zaslouží ocenit. Konkrétní 
hodnotící tvrzení (např. „ Proto musí být dostatek kompetentních, vzdělaných úředníků“  na str. 54) 
však nejsou vztaženy k žádnému jasnému kriteriálnímu rámci. 

Problematická je i práce s teoriemi, které jsou sice vhodně zvoleny, ale stěžejní přístupy týkající 
se aktérů veřejné politiky nejsou dostatečně rozpracovány a jejich propojení s cíli, výzkumnou částí 
a závěry zůstává jen na úrovni chtění. Naopak druhému teoretickému východisku – vývojové 
psychologii – je věnováno více pozornosti, než by si zasloužilo s ohledem na jeho roli v práci 
(zdůvodnění relevance tématu). Teoretické pojmy nejsou vždy užívány s porozuměním (diskurs na 
str. 63, koalice aktérů na str. 66). 

V metodologické části se autorka věnuje charakteru dat a jejich sběru (včetně výběru respondentů 
na základě rychlé analýzy aktérů), ale zcela opomíjí způsob další práce s daty (metody analýzy). 
Popis i aplikace metod je poněkud zjednodušený, z čehož plynou i následné problémy s nízkou 
argumentační silou výsledků.  

Tím se dostávám k vlastnímu věcnému obsahu práce, argumentaci a přínosu práce. Nejrozsáhlejší 
částí práce je popis systému péče o ohrožené dítě v ČR (kapitola 4), což představuje jen kontext 
(jistě významný) řešeného problému. I s ohledem na věnovanou pozornost je zarážející 



 

 

 

neaktuálnost popisu (situace v roce 2008). I když samotným výpovědím aktérů je věnována 
poměrně malá část práce, považuji tuto kapitolu a následující diskusi za zdařilou. Autorka přináší 
několik zajímavých zjištění, např. že i když existuje poměrně široká shoda na problému i jeho 
příčinách, žádný z aktérů nevidí problém na své straně, nebo že možnou příčinou souběžného převisu 
žadatelů o osvojení i dětí k osvojení může být podoba přechodu mezi úrovněmi registrů dětí a žadatelů. 

Bohužel zajímavé postřehy i zjištění nejsou vždy podpořeny dobře vystavěnou argumentací.  
Malá je argumentační síla samotných dat a metod, argumenty se často opírají o výpověď jedíné 
osoby, v analýze aktérů (kapitola 5.1) autorka posuzuje aktéry zřejmě jen na základě své zkušenosti 
a názorů. Na některých místech pak autorka užívá tvrzení zjednodušená nebo zcela nepodložená – 
např. popis rozdílu mezi motivy žadatelů o adopci a osvojení, mediální obraz sociální pracovnice 
(str. 73) nebo tvrzení, že financování z grantů zaručuje NNO nezávislost (str. 54). Některé 
argumenty jsou naopak bez zjevného a vysvětleného vztahu k popisované problematice 
(např. „silný tlak sponzorských firem“ na str. 53). Pochválit je třeba autorčinu schopnost vytvářet 
modely a přehledy, bohužel zajímavá schémata nejsou příliš opřena o data a v přehledové tabulce 
v diskusi se autorka dopouští zobecňování, pro něž nemá v žádném případě oporu ve svých datech a 
metodách.  

Práce s literaturou a daty má také nedostatky, ne vždy je jasné, co vše je čerpáno z uvedeného 
zdroje, na str. 52 se dokonce objevuje nezdrojovaná přímá citace. Jazyk práce je kultivovaný a 
čtivý, formální stránka práce je slušná, i když zde najdeme řadu větších či menších formálních 
nedostatků jako chybějící čísla stránek, míchání dvou citačních stylů, ne zcela korektní uvádění 
některých elektronických zdrojů v textu (str. 39, 44), větší množství chyb v interpunkci a ojedinělé 
hrubky (str. 51, str. 56). 

I přes výše uvedené nedostatky považuji předloženou práci za slušnou, doporučuji ji  přijmout 
k obhajobě a hodnotit ji známkou velmi dobře. 
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