
 

Posudek 

na bakalářskou práci  Veroniky Zázvorkové 

Syndrom CAN a jeho řešení 

 
Veronika Zázvorková zvolila téma své bakalářské práce na základě zkušeností 

ze studijní praxe, které vedly k zaujetí a emocionálnímu vztahu k tématu. Místy 

se proto neubrání používání expresivních výrazů a obecných morálních apelů, 

ale celkově její postoj k tématu práci ovlivňuje pozitivně. 

Jejím cílem je představit tématiku týrání a zneužívání dětí a zkušenosti dvou 

pracovišť, které se tématikou zabývají. Využívá k tomu řadu odborných 

pramenů i vlastní konkrétní  zkušenosti z praxe na těchto pracovištích. 

Struktura práce je vhodně zvolena od teoretických úvah o právech dítěte a 

syndromu CAN (kapitola 1 a 2) k představení a pokusu o zhodnocení práce 

Dětského krizového centra  a Oddělení péče o rodinu a dítě ÚMČ Praha 12. 

(kapitola 3 a 4). 

První kapitola je možná až příliš stručná (necelé 4 strany). Snaží se uvést některé 

historické souvislosti i současné dokumenty, zejména Úmluvu o právech dítěte. 

Snaha po stručnosti vedla k jisté chaotičnosti textu, i když obsahuje většinu 

důležitých údajů. 

Druhá - stěžejní teoretická kapitola  má dostatečný rozsah a obsahuje většinu 

témat charakterizujících syndrom CAN. Prolínají se zde citace a názory autorů 

základních teoretických pramenů, vyjádření odborníků obou zmíněných 

pracovišť i vlastní názory autorky.Kapitola je převážně popisná, uvítal bych   

důslednější strukturovanost  - projevy, formy, příčiny, důsledky, prevence. Práci 

by také mohly obohatit ilustrující kasuistiky. 

Kapitoly věnované dvěma zmíněným pracovištím obsahují důležité a zajímavé 

statistické údaje, které vhodně téma dokreslují. Vlastní charakteristika obsahuje 

spíše zásady a přehled poskytovaných služeb než konkrétní hodnocení činnosti. 

Autorka si tak nevytváří prostor pro vlastní závěr a celkové hodnocení tématu. 

V rámci obhajoby by proto mohla shrnout hlavní úkoly v oblasti prevence i 

překážky, které brání v její realizaci. 

Celkově však práce po obsahové i formální stránce splňuje nároky kladené na 

bakalářskou práci a mohu ji tak doporučit k obhajobě. 

Navrhuji hodnocení D – uspokojivě. 

 

 

V Praze dne 14.7. 2010                                      ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.. 

                                                                                     vedoucí práce 
 

 

 


