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Autorka si jako téma své bakalářské práce zvolila problematiku sociální práce  

s ohroženým dítětem a rodinou při umisťování dítěte do institucionální péče s ohledem na 

svou vlastní praxi v neziskovém sektoru a odbornou stáž na MPSV.  

V úvodu práce se autorka zabývá popisem současné situace v oblasti péče o ohrožené 

děti v ČR, přičemž jsou apriori zmiňována pouze negativa současného systému. Dle mého 

názoru je úvod zbytečně rozsáhlý a obsahuje i hodnotící stanoviska (bohužel velmi 

jednostranná), která by bylo možno považovat za předjímání výstupů dále popisovaného 

šetření a vzhledem ke své povaze by bylo vhodnější jejich zařazení do jiné části práce, či 

přímo na její závěr. 

Jako cíl své práce autorka uvádí „objasnění problematiky institucionální péče o dítě 

v ČR, seznámení s hlavními poznatky z provedené analýzy, nalezení silných a slabých stránek 

sociální práce při umisťování dítěte do ústavní péče a návrh doporučení směřujících 

k pozitivním změnám v této oblasti.“ Takto stanovený a formulovaný cíl je dle mého názoru 

značně široký, což se také negativně odráží na celkovém výsledku, především hloubce a 

kvalitě zpracovávané problematiky.  

Práce je členěna na část teoretickou a praktickou.  

V teoretické části se autorka věnuje problematice sociálně právní ochrany dětí v ČR, 

popisu systému a realizace institucionální péče v ČR, důsledky tohoto druhu péče na osobnost 

dítěte. Kladně lze hodnotit zařazení subkapitoly věnovanou problematickým bodům 

naplňování Úmluvy o právech dítěte ze strany ČR. Teoretickou část lze hodnotit jako dobře 

zpracovanou s přiměřeně použitou odbornou literaturou. S ohledem na zvolené téma však 

jako nedílná součást teoretické části poněkud absentují témata spojená s metodami sociální 

práce s ohroženým dítětem a rodinou. 

V praktické části autorka popisuje realizaci pilotního výzkumu zaměřeného na oblast 

práce s ohroženým dítětem a rodinou při umisťování dítěte, přičemž se však v převážné míře 

současně zabývá sociální situací dítěte a rodiny, sociální prací ze strany orgánu sociálně 

právní ochrany před umístěním dítěte a jeho příčinami, ale i po umístění dítěte. Logicky je 

samozřejmě pochopitelné, že všechna tato vymezení spolu úzce souvisí, ale z hlediska 

výzkumu je třeba dbát na terminologickou přesnost, neboť nám může značně ovlivňovat 

vymezení předmětu zkoumání. V této záležitosti nepřesného vymezení předmětu výzkumu 

pak spatřuji nedokonalé zpracování výsledků, nevhodné sestavení značně obsáhlých „baterií 

otázek“ u nichž ani z interpretace výsledků nepoznáme, zda byly každému respondentovi 

položeny všechny či zda jen některé z nich. Forma zpracování výstupů  (autorka uvádí 

analýza) a jejich interpretace je nejednotná, místy působí chaoticky a nepřesvědčivě, i když je 

dokládána citacemi odpovědí respondentů (podle jakých kritérií byly odpovědi 

vyhodnocovány a vybírány citace jako reprezentativní ukázky?). Ve shrnutí zjištěných 

skutečností se jen opakují doslovné komentáře z  interpretace zjištěných skutečností. Celé 

shrnutí pak pojednává o všem a ve skutečnosti se nedozvídáme nic nového, co by již nebylo 



obecně známo. Z celého textu pak je patrné, že autorka nemá jasně vymezené hranice mezi 

sociální prací a např. mezi ostatními zákonem stanovenými kompetencemi a postupy. Jakoby 

se vše, co dělá či musí dělat sociální pracovník považuje automaticky za sociální práci. 

Formulace silných a slabých stránek je tudíž opět jen subjektivním seznamem mnohdy velmi 

obecných (mnohoznačných) tezí (např. pracovníci OSPOD nepostupují při řešení případů 

jednotně – není zřejmé, co je tím myšleno – použití stejného postupu ? v jakých případech ?, 

stejných metod ? pro všechny případy ?) Stejnými vadami pak trpí rovněž formulovaná 

doporučení, u nichž se opět jedná o výčet obecných jakýchsi úkolů, mnohdy bez jakéhokoliv 

náznaku způsobu a odpovědnosti řešení např. doporučení typu podporovat dostupnost 

terénních a podpůrných služeb (kdo a jak je bude podporovat ?), zintenzivnit sanaci rodiny 

apod. 

Dobře myšlená snaha o zmapování problematiky tak vyznívá velmi povrchně, 

nezajímavě, nepřináší žádná nová zjištění ani nové postupy řešení. Domnívám se, že autorka 

se při výzkumu a především při interpretaci zjištění zaměřila na příliš širokou a obsáhlou 

problematiku, bez přesného a konkrétního vymezení předmětu zkoumání, což jí nedovolilo 

zabývat se hlouběji danou problematikou a tomu odpovídají i jí interpretované zjednodušené a 

povrchní výstupy. 

Kladně lze hodnotit důkladně sestavený seznam literatury, její použití při zpracování 

teoretické části, uváděné citace i formální stránku zpracování, i když se v textu objevují 

drobné nedostatky např. nedokončená věta ( str. 86, třetí odst.). 

 

S ohledem na výše uvedené doporučuji bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji 

hodnocení D – uspokojivě. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1/ Jaké z metod sociální práce považujete za důležité při práci s ohroženou rodinou a 

dítětem ? Uveďte příklady. 

 

2/ Jaké sociální služby podle Vašeho názoru chybí v systému péče o rodinu a děti 

s ohledem na prevenci umisťování dětí do institucionální péče? 
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