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 Cílem práce bylo popsat a zhodnotit fungování systému sociálně právní ochrany dětí 

v hlavním městě Praze. 

 Autorčino kvalitativní šetření mělo podobu rozhovorů se čtyřmi profesionály, z nichž 

dva zastupují státní organizace a dva organizace nestátní. Otázky, které jim autorka kladla, 

jsou v příloze práce. Jsou konstruovány v návaznosti na změny legislativy – přelomem je 

jednak přijetí zákona o sociálně právní ochraně dětí (Z 359/1999), jednak jeho nyní 

připravovaná zásadní novela (předpokládaná platnost od r. 2013). Záběr šetření mohl být širší 

– autorka mohla zjišťovat specifičtěji, jak respondenti hodnotí významné aspekty systému 

sociálně právní ochrany: hodnocení a výběr pěstounů, jejich přípravu, jejich podporu, roli 

ústavních forem péče o děti apod. 

 Teoretická část práce popisuje platnou legislativu a organizace, které se v našem státě 

zabývají sociálně právní ochranou dětí. Celá tato část práce představuje pouze excerpta 

z běžně dostupných zdrojů. Práce soudů na poli SPOD je jen letmo zmíněna, mohla být 

popsána důkladněji. Definice neziskového sektoru je neostrá a kusá. Zde mohla být využita 

nedávno publikovaná velká monografie M. Skovajsy a kol: Neziskový sektor. Popisy 

organizací zabývajících se SPOD v Praze jsou převzaty z webových stránek těchto organizací 

bez kritického hodnocení autorky. Takže např. střediska Klokánek autorka označuje za 

rodinný typ péče alternující péči ústavní. (To je pouze oficiální ideologie zřizovatele – Fondu 

ohrožených dětí.) 

 Výsledky šetření mají podobu přepisu odpovědí 4 respondentů na dílčí výzkumné 

otázky, ty jsou pak autorkou vcelku adekvátně zobecněny. 

 V práci jsou gramatické chyby. Citováno je správně. Internetové zdroje převládají nad 

zdroji ostatními. Je použita jediná zahraniční publikace, ale pasáž z ní není dobře přeložena 

(str. 30, dole). 

 Na str. 49 je uvedena nekomentovaná tabulka zpřehledňující počty dětí umístěných do 

náhradní rodinné péče v Praze za léta 2003 – 2010. Souvislost těchto dat s tématem práce je 

nejasná.  

 

  

Návrh hodnocení: spíše dobře než velmi dobře 

 

 

25.8.2012           Doc. O. Matoušek 

 


