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Příčiny umísťování dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
 Práce má jako cíl popsat, kvůli čemu jsou v ČR děti umisťovány do zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP).  

 Obecná část práce shrnuje obsah poznatky a funkční a nefunkční rodině a podává 

přehled častějších příčin umisťování dětí do ZDVOP. V závěru obecné části je 

charakterizováno ZDVOP jako organizace v kontextu příslušné legislativy a také podle vazby 

na existující zařízení pro ohrožené děti. (Kapitola 5.3 popisující fungování Klokánků se 

střídavou péčí dvou „tet“ mohla být také zahrnuta do obecné části práce.) 

 Autorka v této části práce využívá novou českou odbornou literaturu a cituje i několik 

zdrojů anglických.   

Vlastní autorčino šetření se zaměřilo na ZDVOP, které v ČR zřizuje Fond ohrožených 

dětí (tzv. Klokánky), s výjimkou tzv. rodinných Klokánků. Zahrnuta byla všechna tato 

zařízení fungující v letech 2008 – 2014, tedy 21 zařízení, která jsou v 11 krajích ČR. 

Východiskem byla obsahová analýza interních dokumentů FOD; kategorie třídění pak byly 

zpřesňovány metodou zakotvené teorie. Výsledky jsou prezentovány v tabulkách pro 

jednotlivé kraje a v dalších tabulkách dokumentujících vývoj v jednotlivých letech v celé ČR.  

Relativně rozsáhlý materiál umožňoval statistickou analýzu, čehož autorka využila a 

významnost rozdílů mezi kraji otestovala metodou chí-kvadrát. 

 Práce je napsána srozumitelně, bez chyb. Citace jsou formálně v pořádku. 

 Práci hodnotím jako nadprůměrně kvalitní a její stručnou verzi autorce doporučuji 

publikovat ve Fóru sociální práce. 
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