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Text posudku:  

 

 Autorka se  bakalářské práci zaměřila na problematiku  institucionální péče  o děti 

v ČR.  Z úvodní kapitoly i  dalších částí práce  vyplývají  souvislosti s aktivitami a úkoly  

MPSV ČR  v rámci transformace institucionální péče o ohrožené děti  a  skutečnost, že 

autorka se podílela na  výzkumu  a  analýze  situace institucionální péče  ve Středočeském 

kraji. Cíl práce je stanoven velkoryse – objasnit problematiku institucionální péče o dítě v ČR, 

seznámit s poznatky z provedené analýzy, nalézt silné a slabé stránky sociální práce při 

umísťování dítěte do ústavní péče a navrhnout opatření k  pozitivním změnám v této oblasti. 

 K uvedení do problematiky seznamuje s legislativním zakotvením a základními 

charakteristikami sociálně právní ochrany dětí, systémem institucionální  péče o děti  a také 

změnami, které v blízké době  přinese  novela zákona o sociálně právní ochraně dětí.    

Upozorňuje na  rizika spojená  s výchovou  dětí v ústavních zařízeních a problémové okruhy  

v naplňování Úmluvy o právech dítěte. 

 V kapitole věnované  metodologii výzkumu autorka uvádí jeho cíl – analýzu 

současných  postupů při práci s dítětem  a jeho rodinou při umisťování dítěte do ústavních 

zařízení. Hlavní metodou výzkumu byl kvalitativní  rozhovor, autorka seznamuje 

s doporučeným postupem,   otázky  strukturovaných rozhovorů s pracovníkem OSPOD,  

s pracovníkem pobytového zařízení a s dítětem umístěném v pobytovém zařízení přikládá 

v přílohách  (viz příloha 1,2,3) .  Seznamuje s postupem výběru  OSPOD,  ze souvislostí 

v textu lze dovodit, že se jednalo o orgány sociálně právní ochrany dětí obcí s rozšířenou 

působností v rámci Středočeského kraje. K výběru  ústavních zařízení uvádí pouze počet 

(shodný s počtem OSPOD),  neupřesňuje o jaký typ zařízení se jedná . V některých zařízeních 

se  uskutečnily také rozhovory s dětmi.   

 Kapitola  č 4„Umísťování dítěte  do institucionální péče  -  analýza a interpretace 

zjištěných skutečností „je velmi rozsáhlá, představuje  50 stran textu.  Za součást procesu 

„umísťování“ považuje autorka i  posouzení práce  pracovníků OSPOD s rodinami, která 

předcházela  rozhodnutí o ústavní výchově či předběžném opatření. Zkoumá, jak probíhá  

„odebrání“ dítěte  z rodiny  popř. školy, ale  prvním  kontaktem se zařízením se nezabývá, 

pozornost obrací až  k vytváření individuálního plánu péče po přijetí do zařízení . Součástí 

této kapitoly je také bližší seznámení s instituty, na jejichž základě  k „umístění“  do zařízení  

pro výkon ústavní výchovy dochází a rovněž podrobnější popis  jednotlivých typů zařízení.   

Rozsah kapitoly autorka odůvodňuje  využitím  přepisů autentických výpovědí  účastníků 

rozhovorů. Domnívám se, že  této kapitole i celé práci by prospělo přesnější , konkrétnější 

zacílení. 

 V kapitole 6 „Shrnutí zjištěných skutečností“  autorka uvádí závěry, ke kterým 

dospěla.  Získané odpovědi nijak nesumarizuje, závěry jsou zobecněné  pro situaci ve 



Středočeském kraji a odpovídají  pouze  na některé  otázky  pro  rozhovory uvedené  

v přílohách 1, 2, 3.  Na sociální práci v rámci OSPOD i v rámci ústavních zařízení  nahlíží 

autorka velmi kriticky, ve vyhodnocení analýzy výrazně převažují slabé stránky.  Není ale 

zcela zřejmé na základě jakých údajů a jak uvedené   faktory vyhodnocovala.  (Např. za 

slabou stránku  pracovníků OSPOD považuje jejich přetížení a nedostatečnou preventivní 

práci s rodinami.  Nikde  ale neuvádí, kolik rodin  má  pracovník v péči ani kriteria  pro 

dostatečnost preventivní práce s rodinami.)  Na základě zjištěných skutečností autorka navrhla 

opatření, které by měl přispět ke zkvalitnění  sociální práce s ohroženými dětmi. Navrhovaná 

opatření směřuje zejména  do oblasti personální ,   metod a forem sociální  práce a dodává, že 

některé náměty budou řešeny v rámci novely zákona o sociálně právní ochraně dětí. Opatření 

jsou opět obecná a většinou také  obecně známá a diskutovaná, není  zřejmý přímý vztah 

k popisovanému výzkumu. 

 Bakalářská práce je prakticky zaměřená , autorka ji opírá především  o legislativní  

zakotvení sociálně právní ochrany dětí , vymezení výchovných opatření a výkonu ústavní  

výchovy. Je zřejmé, že na problematiku institucionální péče  nahlíží také v širších 

souvislostech, a to zejména skrze práva dítěte,   upozorňuje   negativní dopady   na psychický 

vývoj a sociální dovednosti dětí, vystihla některé  problémy a nedostatky v sociální práci  jak 

v rámci výkonu  sociálně právní ochrany dětí , tak i pře realizaci ústavní péče.   Podstatnou 

část praktické části práce  představují autentické záznamy rozhorů a  jejich vyhodnocení , 

v němž  ale autorka uvádí už zobecněné závěry. Pro šetření  si autorka  zvolila příliš široké 

zaměření, jehož  důsledkem je, dle mého názoru, povrchní vyhodnocení. Je nesporné a také je 

třeba ocenit, že autorka věnovala  mnoho času a píle realizaci a zpracování  výzkumného  

šetření , jehož zadavatelem a organizátorem   bylo zřejmě MPSV ČR , ona sama tedy 

neurčovala jeho  zaměření ani metodiku . Pro potřeby bakalářské práce považuji za potřebné 

přesněji vymezit  její cíl  a v souladu s ním se zaměřit na dílčí část výzkumu,   upřesnit postup 

při  realizaci a vyhodnocování a také jasně vymezit používané pojmy.  

  

   

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení  

D – uspokojivě. 

 

 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

 

U některého z navrhovaných opatření doplňte podmínky a průběh realizace, popř.  možná 

rizika s ním spojená. 
 

 

 

V Praze dne  20.1. 2012  

                       PaedDr. Marie Vorlová 
 


