
 

Posudek oponenta bakalářské práce Veroniky Froňkové „Příčiny umísťování 

dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ 

 

Autorka si vybrala téma, které je v kontextu probíhajících změn v systému sociálně právní ochrany 

dětí v ČR aktuální a potřebné. Zaměřila se na analýzu příčin umístění dětí do zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Konkrétně se v praktické části zaměřila na síť zařízení Fondu 

ohrožených dětí Klokánek. Tuto skutečnost bych považovala za vhodné uvést pro přesnost v názvu 

práce.  

V teoretické části práce autorka popisuje funkce rodiny a rizikové faktory, které potenciálně ohrožují 

rodinu při plnění jejich funkcí. Systematicky popisuje možné příčiny selhání rodiny v jejích 

rodičovských funkcích a následného umístění dětí ve ZDVOP.  

V části popisující fungování Klokánků autorka přejímá oficiální interpretace zřizovatele bez náznaku 

vlastního kritického zhodnocení na základě osobní zkušenosti nebo veřejně dostupných zdrojů. Při 

popisu kvalifikačních předpokladů pracovníků ZDVOP dokonce úplně opomíjí aktuální právní úpravu 

(zák.č.359/1999). 

Nejpřínosnější částí celé práce je analýza rozsáhlého souboru dat z let 2008-2014, který autorka 

provedla velmi precizně a strukturovaně. Analyzovala příčiny podle krajů a dokonce provedla i 

statistickou analýzu významnosti rozdílů. Za velice zajímavá považuji zjištění týkající se vysokého 

počtu dětí umístěných v souvislosti se špatnou bytovou a finanční situací rodičů, což je alarmující.  

V závěru autorka kriticky reflektuje působení Klokánků a prokazuje orientaci v aktuálním dění v dané 

oblasti.  

Hlavní cíl práce zaměřený na analýzu příčin umístění dětí byl nepochybně splněn. Jako druhý cíl práce 

si autorka stanovila predikovat vývoj příčin umístění dětí v síti Klokánků v roce 2015. Vzhledem 

k aktuální nepříznivé situaci Fondu ohrožených dětí je možné, že tento cíl bude bezpředmětný, což 

ovšem nemohla autorka předpokládat.  

Po formální stránce obsahuje práce jen minimum chyb (např. opakované neodůvodněné uvádění 

značky copyrightu u citací zdrojů). Autorka adekvátně pracuje se aktuálními domácími i zahraničními 

zdroji. 

Práci považuji za velice zdařilou a přes uvedené dílčí výhrady navrhuji hodnocení výborně. 

 

 

V Praze dne 5.6.2015                                                                          PhDr.Hana Pazlarová, PhD. 

 


