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Bakalářská práce Kristýny Greplové se věnuje problematice sociální práce s ohroženou rodinou 

v zájmu zachování, či rychlého obnovení vhodného prostředí pro výchovu a péči o nezletilé dítě 

(děti). Autorka (spolu s mezinárodními institucemi) dospěla k závěru, že tento systém je u nás 

nefunkční a proto u nás končí ve výchovných ústavech zbytečně moc dětí, přičemž zkušenost s 

dlouhodobým pobytem v ústavech si tyto děti nesou s sebou po celý zbytek života.  

 

I když je práce poměrně výrazně hodnotově zatížená, autorka velmi jednoznačně své stanovisko 

deklaruje a opírá se při tom jak o práva dětí, tak názory renomovaných mezinárodních institucí (a 

nakonec i českých vládních orgánů). 

 

Výzkumné cíle a otázky byly stanovené vhodným způsobem, který plně vystihl danou 

problematiku. Autorce se stanovené cíle povedlo naplnit způsobem, který odpovídá (možná v 

některých ohledech i přesahuje) požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Ráda bych zvýraznila 

osobní zaangažovanost a zaujetí autorky pro dané téma. Navzdory osobní zkušenosti s prací 

s ohroženými dětmi se autorce povedlo podívat se na výzkumný problém objektivně a 

v obecnějších souvislostech. 

 

Práce se opírá o solidně zpracovanou teoretickou i metodologickou kapitolu. Autorka reflektuje 

vlastní pozici jako výzkumníka i jako dobrovolníka pracujícího pro neziskovou organizaci 

zabývající se ohroženými dětmi a jejich rodinami.   

 

Určitým nedostatkem práce je opakování některých tvrzení nebo argumentů na více místech, např.  

jedno a to samé vysvětlení konceptu sanace rodiny (v nevýznamných obměnách) od Tomeše je 

uvedené na straně 26 i 28.  

       

Bakalářská práce K. Greplové je velmi kvalitní závěrečnou prací, kde autorka prokázala svoje 

schopnosti a znalosti jak sociologické metody, tak způsobů argumentace, analýzy, formulování 

závěrů, atd.  Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji 

známkou „výborně“. 
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