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     Předložená diplomová práce obsahuje 78 stran autorského textu, tvoří ji 6 hlavních kapitol. 

Studentka zvolila aktuální téma a při jeho zpracování vycházela z vlastní odborné praxe 

v diagnostickém ústavu.

     Obsah práce je správně sestaven, kapitoly logicky navazují. Cílem práce bylo „zmapovat 

reintegraci klientek DÚ do rodin, popsat postupy při práci s rodinou, ukázat míru 

mezioborové spolupráce a sanování rodiny.“ Se zřetelem k těmto cílům mohu konstatovat, že 

byly naplněny jen velmi částečně. Autorka se jim ve své práci věnovala, ale kvalita 

dosažených výsledků je kolísavá. Text neobsahuje závažné chyby, ale jednotlivé body jsou 

pojaty schematicky, bez patřičné hloubky a analýzy. Je příjemné číst o tom, že v praxi fungují 

mezioborové postupy. Studentka ale neprokázala, že by jasně chápala roli a kompetence 

sociálního pracovníka vzhledem k ostatním profesím. Termín „sociální práce“ nebo „metody 

sociální práce“ také v textu užívá jen zřídka, ačkoli práce měla, soudě dle názvu, o sociální 

práci pojednávat. Je evidentní, že studentka vnímá jako velmi přínosnou sanaci a 

deinstitucionalizaci, ve své práci však k těmto veličinám přistupuje až příliš teoreticky. Proč 

se jimi nezabývat také v souvislosti s riziky a úskalími odborné praxe? Autorka se s nimi 

určitě setkala, jejich výčet by byl přínosem, který by tuto práci učinil méně „černobílou“.

     Kapitola první je v základních rysech v pořádku, již zde by ale bylo vhodné uvést některé 

stěžejní pojmy jako je předběžné opatření nebo případová konference (pojednány až na s. 19 a 

26). Poměrně podrobně je pojednáno o rodině, ale chybí její základní definice. Pokud je to 

záměr, je to v pořádku, ale důvod by měl být uveden. Kapitola druhá o sanaci je odborně 

zdařilejší, avšak dost nepřehledná (proč lépe nečíslovat?). Případové studii chybí patřičná 

struktura, přehlednost, vyšší odbornost, sociální služby a jiné reálné možnosti řešení. Nadpis 

kapitoly 2.2.1 neodpovídá jejímu obsahu. Kapitola 2.2.2 je neúplná. V rámci daného tématu 

není možné postihnout sociální služby v jediném odstavci. Sociálně aktivizační služby jsou 

časté, ale nejsou jediné. Kapitola 2.4 je navíc stylisticky zcela vytržena z kontextu – téma 

zanedbávání k tématu patří, ale proč není nijak propojeno s hlavní linií práce ani se sanací? 

Kapitola třetí pojednává o hodnocení rodiny a lze ji chválit. V kapitole čtvrté jsou 



nelogičnosti (4.4.1 x 4.4.2), text navíc neprokazuje skutečnou znalost možností prevence pro 

ohrožené rodiny. Kap. 4.2 se konečně dotýká praxe, místy poukazuje na její úskalí. Není však 

hodné vypisovat tak dlouhé pasáže z jediného zdroje. Po informační stránce je ale text 

v pořádku. Teprve kapitola 4.3 se přímo dotýká cílů práce a obsahuje příklady z praxe 

v diagnostickém ústavu. Úvodní text je příslibem plnění stanovených cílů. O sociální práci 

s rodinou je zde ale pouze krátký odstavec. Proč, když jde o hlavní téma? Přínosem je uvedení 

10 kroků deinstitucionalizace v kap. 4.4 – jde ale o pouhé parafráze bez propojení s ostatním 

textem. Kapitola pátá o návratu dítěte do rodiny a podpoře rodiny je obsahově zdařilá, 

přínosem je popis dvou konkrétních projektů. Kapitola šestá obsahuje výzkumnou sondu (je 

třeba ocenit skromný název, který zvolené metodě odpovídá). Cíle byly stanoveny správně. 

Patrné jsou nesrovnalosti po stránce metodologické: chybí metoda zpracování dat, rozhovor 

není klasický řízený. Metodika je však popsána správně. Otázky dotazníku jsou zdařilejší než 

otázky rozhovoru. Výsledky sondy lze pokládat za uspokojivé. Celé práci ale škodí 

zobecňování (výsledky a některé postřehy z DÚ Hodkovičky vyznívají jako všeobecně platné 

– není to tak). 

     Práce s odbornou literaturou je postačující, místy však text působí jako studentské výpisky 

z jednoho zdroje. Přínosem by byl bohatší soupis zdrojů včetně zahraničních zdrojů (v názvu 

práce není uvedeno „v ČR“, zahraniční zkušenosti se sanací rodiny se přímo nabízejí). 

Jazyková stránka práce je na průměrné, avšak přijatelné úrovni.

     

Závěr:

Diplomová práce Bc. Kamily Tettelbachové je kolísavé úrovně. Většina textu vyznívá 

schematicky a neuceleně, praktické příklady jsou zpracovány na nízké odborné úrovni. Kde 

jsou autorčiny zkušenosti z praxe? Proč se do větší hloubky nezabývala tím, co by si tato 

práce zasloužila, tj. konkrétními metodami sociální práce (především komunikačními),

úskalími sanace, která jsou všeobecně známa? Role sociálního pracovníka v této práci 

vyznívá hlavně represivně, což je škoda. 

Navrhovaný stupeň hodnocení: dobře

Podnět k obhajobě:

Jaká je role sociálního pracovníka v DÚ Hodkovičky v rámci sanace rodiny? Jaké metody 
sociální práce užívá, jak může čelit obvyklým úskalím sanace rodiny?



V Praze dne 14. 8. 2013                                _____________________________

     


