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Aktuálnost tématu: Autorka si pro svou práci zvolila vysoce aktuální téma reformy péče o 

ohrožené děti v kontextu novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí reflexí klíčových aktérů. 

Hned na úvod musím uvést, že se jedná o práci po všech stránkách mimořádnou, kterou je možno 

využít pro účely výuky a jejíž výsledky by zcela jistě bylo vhodné prezentovat odborné veřejnosti 

formou odborného článku. 

 

Cíle práce a jejich naplnění: Autorka si pregnantně stanovuje jasný a uchopitelný cíl porozumět a 

vysvětlit postoje aktérů politiky péče o ohrožené děti v České republice, které zaujímají vůči 

procesu změn, jež v současnosti v této oblasti probíhají v souvislosti s přijetím a implementací 

novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Tento hlavní cíl dále 

operacionalizuje do dílčích výzkumných cílů provázaných s výzkumnými otázkami. Všechny cíle 

jsou v práci bez výjimky naplněny a otázky jsou zodpovězeny v závěru práce. 

 

Metodologie: Autorka s ohledem na cíle práce a výzkumné otázky přehledně a transparentně 

popisuje a vysvětluje celkový metodologický přístup a následné využití konkrétních metod a dat. 

Na první pohled je čtenáři jasné, že má práci důkladně promyšlenou a svá rozhodnutí opírá o 

studium četné metodologické literatury. Za realizací expertního šetření je také vidět „obrovské“ 

penzum pečlivé a systematické výzkumné práce. 

  

Obsah práce:  Práce je psána čtivým a kultivovaným odborným jazykem. Autorka se opírá o 

procesuální aspekt veřejné politiky, kdy z hlediska teoretického ukotvení práce využívá model 

aktéři-arény-agendy a teorii advokačních koalic (ACF). Autorka zde pracuje s relevantními 

publikacemi českých a zahraničních teoretiků veřejné politiky. Kapitola pátá je věnována 

preciznímu vymezení základních pojmů tak, jak s nimi autorka pracuje dále v textu. Kapitola šestá 

vymezuje péči o ohrožené děti jako veřejně – politický problém. Text je logicky strukturován a 

autorka v něm pracuje s četnou odbornou literaturou a veřejně – politickými dokumenty. Vynikající 



 

 

 

analytické schopnosti prokazuje autorka v kapitole sedmé věnované klíčovým aktérům politiky 

péče o ohrožené děti ve světle novely zákona o sociálně – právní ochraně dětí, v kapitole osmé 

zaměřené na systém péče o ohrožené děti v ČR a deváté, která do hloubky analyzuje, co přináší 

novela zákona o sociálně – právní ochraně dětí. Autorka zde vychází z informací získaných 

prostřednictvím studia veřejně-politických dokumentů, odborných publikací a článků, výzkumných 

zpráv a analýz, které vhodně doplňuje o reflexe dotazovaných respondentů. Desátá kapitola se 

zaměřuje na politiku péče o ohrožené děti optikou teorie ACF. V této kapitole autorka plně 

prokazuje schopnost využívat teorií pro poznání politické praxe, odborně argumentovat a 

zobecňovat. V závěru práce autorka na základě hlubokého vhledu do studované problematiky 

zodpovídá všechny výzkumné otázky. 

 

Formální úprava práce: Formální stránka práce je na velmi vysoké úrovni. Studentka v práci 

prokazuje vynikající stylistickou dovednost, správně cituje. Oceňuji, že pro čtenářovu lepší 

orientaci v textu využívá řadu přehledných tabulek, které sama vytvořila.  

 

Celkové hodnocení práce: Navrhovaná práce je ukázkou toho, jak by měla vypadat vynikající 

práce z oboru veřejné a sociální politiky. Vysoce převyšuje požadavky na kladené na 

diplomovou práci. Vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučuji práci k obhajobě, 

hodnotím ji jako „výbornou“ a navrhuji studentce udělit pochvalu děkana. 
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