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1) Jaké hlavní změny přinesla novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí?
2) Jak si vysvětlujete, že pracovníci OSPOD byli ochotnější ke spolupráci na výzkumu 

než pracovníci neziskových organizací?
3) Co bylo na realizování výzkumu pro autorku nejtěžší?

Předkládanou práci s názvem Multidisciplinární přístup při sanaci rodiny považuji za velmi 
kvalitní a hodnotnou diplomovou práci. Zvolené téma je aktuální především v souvislosti 
s novelou Zákona o sociálně-právní ochraně dětí s účinností od 1.1.2013 (Zákon č. 
401/2012 kterým se mění Zákon č. 359/1999).

V teoretické části autorka vymezuje rodinu, její funkce a nejčastější problémy, dále se 
zabývá sanací rodiny v systému péče o ohrožené děti včetně popisu nedostatků tohoto 
systému, a konečně popisuje základní charakteristiky sanace rodiny jako 
multidisciplinárního přístupu k práci s rodinou. 

V empirické části autorka zrealizovala vlastní výzkumnou sondu, jejímž cílem bylo zjistit 
možnosti využití vzdělávacích aktivit pro rodiny ohrožené sociálním selháním. V rámci této 
sondy provedla rozhovory s 10 pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí, s 5 
odborníky působícími v oblasti sanace rodiny v neziskových organizacích a se 7 klienty 
neziskových organizacích působících na poli sanace rodiny.

Na práci oceňuji především:
 volbu aktuálního tématu
 přehledně zpracovanou teoretickou část
 velmi dobrou úroveň jazykového zpracování
 kvalitní zpracování empirické části – design výzkumu, sběr dat, dobrou práci při 

analýze a interpretaci dat, prezentaci závěrů, diskusi limitů

Za nedostatky práce považuji: 
 1. kapitolu teoretické části (Rodina a její problémy), kdy autorka příliš často cituje 

autorku Vrtíškovou, 2011 (v seznamu použité literatury je Vrtíšková, 2010) a známé 
psychické potřeby dítěte formulované prof. Matějčkem cituje ze sekundárního zdroje 
(Uhlíková, 2012, přičemž není uvedeno, že se jedná o myšlenky prof. Matějčka)

 místy nereflektování stáří uváděného zdroje vzhledem k aktualitě informací (např. 
str. 26 zdroj z r. 2004 „měly by být formulovány standardy sociálních služeb“ – od r. 
2006 již existují)

 nestandartně nastavené okraje v celé práci

Práce je velmi čtivá a vřele bych jí doporučovala k přečtení pracovníkům odborů sociálně-
právní ochrany dětí i všem těm, kteří se zabývají sanací rodiny v praxi. 


