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Vhodnost prezentace závěrů práce

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Předložená práce je kvalitním příspěvkem k aktuální problematice sanace rodiny. Autorka 
vystihuje hlavní nedostatky současného systému, které dokládá odbornou analýzou i 
rozhovory s odborníky z praxe. Přestože diplomantka uvádí, že jde o práci teoretickou, 
doplněnou rozhovory, přesto ji je možno vnímat, díky funkčnosti rozhovorů, jako teoreticko-
empirickou.
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Předkládaná teoretická diplomová práce se zabývá aktuálními otázkami systému pomoci 
ohrožené rodině. Cílem práce byl důkladný popis současné koncepce pomoci ohrožené 
rodině a dítěti, včetně institucí a legislativního rámce, který tuto oblast upravuje. Následně 
pak autorka analyzovala možná východiska k nezbytné transformaci současného systému. 
Připravované změny jsou uváděny prostřednictvím Národního akčního plánu k transformaci 
a sjednocení systému péče o ohrožené děti pro rok 2010 – 2011 a následně ilustrovány 
rozhovory s odborníky, kteří mají přímou zkušenost s pilotními projekty transformace či 
práci s rodinami. Náhled na problematiku je přiblížen jak prostřednictvím situace 
pracovníků OSPOD, tak prostřednictvím pracovníků neziskového sektoru.

Náměty k diskusi:
Tématem přeměny stávajícího systému jsou tzv. standardy kvality poskytovaných služeb, 
využití vhodných metod, multidisciplinární spolupráce a dosažitelnost služeb. Tyto kroky 
bezesporu umožňují zefektivnit poskytování pomoci ohrožené rodině. V praxi to ovšem 
znamená komplexní zásah do stávající praxe pracovníků OSPOD a zaměstnanců ústavní 
péče. Setkala jste se, v rámci rozhovorů, s konkrétními návrhy na snížení zatížení 
pracovníků OSPOD, využitím současných pracovníků ústavní péče pro účely sanace 
rodiny? Jaké formy prevence rodinného selhání lze na poli sociální pedagogiky navrhnout a 
realizovat?




