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Aktuálnost tématu: Vzhledem k zásadním změnám, které od ledna 2013 přináší novelizace zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, je sledované téma vysoce aktuální a sledování 

implementace reformy pohledem jednoho z klíčových aktérů je relevantní oblastí veřejně 

politického výzkumu. 

 

Cíle práce a jejich naplnění: Cílem předložené diplomové práce je vysvětlit změny v činnosti a 

systému poskytování orgánů sociálně-právní ochrany dětí, které přináší novela zákona č. 359/1999 

Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti od 1. ledna 2013. V souladu 

s výzkumnými cíli formulovala autorka výzkumné otázky, které v zásadě zodpovídá v závěru práce. 

 

Metodologie: Autorka v práci využívá k reflexi realizovaných změn pohledem pracovníků sociálně 

– právní ochrany dětí metodu dotazníkového šetření. Vzhledem k tomu, že se jedná o  případovou 

studii Městského úřadu v Klatovech, Městského úřadu v Horažďovicích a Městského úřadu 

v Sušici, a vzhledem k velikosti výběrového vzorku by bylo vhodnější zvolit spíše kvalitativní 

přístup, který by umožnil hlubší vhled do sledované problematiky. I přes tuto výhradu oceňuji, že 

autorka zařadila do dotazníku otevřené otázky, kde se mohli informanti volně vyjádřit a které 

přinášejí řadu zajímavých zjištění.  

  

Obsah práce:  Práce je přehledně členěna do dvanácti kapitol. Po úvodních kapitolách věnovaných 

již zmíněným cílům, výzkumným otázkám a metodologii autorka představuje konceptuální 

ukotvení práce. Vzhledem k zaměření vhodně zvolila teorii implementace, koncept byrokracie první 

linie a teoretické koncepty z oblasti sociální práce (modely pojetí sociální práce a koncept 

angažovaného a neangažovaného sociálního pracovníka).  Autorka zde pracuje s relevantní 

literaturou, nicméně využívá jen texty českých autorů. Čtvrtá kapitola je věnována stručnému 

historickému pohledu na vývoj systému sociálně právní ochrany dětí v České republice.  Analýzou 

legislativního rámce systému sociálně právní ochrany dětí včetně jeho vývoje se zabývá kapitola 



 

 

 

pátá. Autorka zde zdařile pracuje s legislativními a dalšími veřejně politickými dokumenty. Oceňuji 

zejména kapitolu věnovanou vysoce aktuální novele Občanského zákoníku, která nabyla platnosti 1. 

ledna 2014. Celá kapitola je přehledná, zpracovaná do kompaktního odborného textu a autorka zde 

prokazuje analytické schopnosti. Jen bych vytkla využívání zdroje Wikipedie na str. 31. Poměrně 

zdařilá je kapitola šestá věnovaná přehledu aktérů probíhající reformy. I zde autorka prokazuje 

hluboký vhled do problematiky a schopnost pracovat s odbornou literaturou. Kapitoly 7. - 11. se 

velmi podrobně věnují novým nástrojům a institucím sociálně – právní ochrany dítěte. Opět se zde 

projevuje autorčina znalost problematiky. Vytkla bych jen přílišnou popisnost těchto kapitol. 12. 

kapitola shrnuje výsledky dotazníkového šetření mezi zaměstnanci Městského úřadu v Klatovech, 

Městského úřadu v Horažďovicích a Městského úřadu v Sušici. Nejcennější částí tohoto 

empirického šetření jsou spontánní odpovědi na otevřené otázky č. 5 – 8 (str. 87- 88). Nutno ocenit, 

že v závěrečné diskuzi se se autorka snaží zjištěné výsledky vztahovat k výše uvedené teorii 

implementace.  

 

Formální úprava práce: Formální zpracování práce je na velmi dobré úrovni. Oceňuji používání 

názorných tabulek, schémat a grafů, které usnadňují čtenářovi orientovat se v textu.   

 

Z hlediska celkového ohodnocení je nutno ocenit autorčino osobní nasazení a to, že zejména v 

části věnované vymezení legislativního rámce odvedla velký kus práce. Předložená práce i 

přes zmíněné výhrady zcela splňuje požadavky na diplomovou práci. Vzhledem k výše 

uvedenému hodnocení doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako „velmi 

dobrou“.  

 

V Praze dne 17. 1. 2014          Mgr. Karolína Dobiášová 

                         konzultant práce 

  


