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Funkce kurátora pro děti  a mládež je podle autorky užívána pouze zvykově a není v žádné právní 
normě výslovně uvedena.  
Kde vidí autorka, jako kurátorka největší problémy ve své činnosti ? 
V jakém směru ji studium obohatilo a přispělo k výkonu kurátorské činnosti ? 
V jakém směru je provedena nová zákonná úprava kurátorské činnosti ? 

Z názvu diplomové práce vyplývá, že autorka se zabývá „činností střediska výchovné péče“, a to 
z pohledu kurátora pro děti a mládež ( není zcela jasné, zda kurátorem je autorka sama).  
Diplomová práce je velmi obsáhlým textem, který je tvořen především teoretickou částí ( praktická 
část je pouze dvanáctistránkovým doplňkem deklarovaného záměru práce) a bohatým seznamem 
literatury. V teoretické části práce je přehledovou formou presentován deklarativní výklad zákonů, 
norem a činností vybraných institucí. Tento přehled  poskytuje užitek pouze v jejich shromáždění a 
přejatém výkladu, ten je však uveden bez jakéhokoli komentáře naznačujícího problémy a 
složitosti, které jak je známo existují, a které autorka na vybraných místech zmiňuje. Funkce 
kurátora pro děti  a mládež, pokud je odborně zajištěna předpokládá celou řadu činností ve formě 
dohledu, konsultací, intervencí pod., a zároveň problémů vyplývajících z těchto náročných situací. 
Jejich analýza a vhled do složitého systému řešení by byl dozajista přínosem v této oblasti. Slibná 
se v tomto směru jevila kupř. kapitola o multidisciplinární spolupráci a realizaci případových 
konferencí, které jsou samy o sobě relevantním činitelem v diagnostickém postupu. Autorka se 
však omezila pouze na vágní a povšechná tvrzení. Složitá orientace ve výsledcích  uvedené  
empirické sondy,  kromě závěru, že SVP nabízí zmíněným rodinám možnost účinné podpory při 
zvládání akutních i dlouhodobých problémů, nedovoluje zaujmout k výsledkům šetření 
kompetentní stanovisko. 
Autorka v teoretické části své práce vymezila základní pojmy, shromáždila bohaté 
množství  zákonných materiálů, uvedla  legislativní činnosti SVP a empirická sonda může 
poskytnout údaje pro hlubší analýzu. Z tohoto hlediska práce splnila požadavky kladené 
na diplomové práce. 
 
 


