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Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčlenění textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod

Využití praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi
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Vhodnost prezentace závěrů práce

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Doporučení k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: výborně

V Praze, dne 15.1.2011 _______________________________
PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
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1. Jaká jsou Vaše hlavní doporučení pro změnu stávající praxe práce s ohroženou rodinou?
2. V čem spočívají, z hlediska sociálně pedagogického, hlavní benefity sanace rodiny?
3. Jaké jsou hlavní překážky snížení počtu českých dětí umístěných v ústavní péči? 
4. Jaké postavení má sanace rodiny z hlediska zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách?
5. Hodnotíte cíle Národního akčního plánu transformace péče o ohrožené děti jako reálné? 

(Viz s. 57). A v jakém časovém horizontu?
6. Kdo má roli hlavního koordinátora v procesu sanace rodiny?

Diplomový text E. Krejčíkové je ucelenou mezioborovou sondou do dosud ne zcela 
zpracované problematiky sanace rodiny jako metody práce s ohroženým rodinným 
systémem. Je založen na prostudování rozsáhlé odborné literatury, obohacen o 
zprostředkování zahraniční zkušenosti příkladu kvalitní praxe podpory rodiny (UK), podložen 
profesní průpravou autorky i hlubokým zájmem o problematiku. 
Jazyk práce je kultivovaný, odborně vyspělý, povaha práce je interpretativní, komparativní a 
sociálně kritická. 

Oceňuji obohacení jednotlivých částí práce (transformace systému péče o ohrožené děti, 
podpora ohrožené rodiny z hlediska sociálně právní ochrany, vlastní proces sanace rodiny) o 
rozhovory s oborníky samosprávy, vládního sektoru (OSPOD) a neziskových organizací 
(Střep, Amalthea). Za velmi kvalitní považuji zpracování doporučení pro praxi, a to jak na 
základě reflexe zahraniční zkušenosti, tak vlastních vhledů autorky do potřeb české 
společnosti v oblasti péče o ohrožené děti.
Pozitivně hodnotím také pečlivě zpracované přílohy a precizní formální stránku práce.




