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Diplomová práce Lenky Pardubické se zabývá zkoumáním role neziskových organizací v oblasti 

práce s problémovou rodinou a ohroženými dětmi v ČR. Tato oblast byla u nás v nedávné době 

předmětem poměrně zásadních institucionálních změn, bylo zavedeno mj. pěstounství na 

přechodnou dobu, vytvořeny lepší podmínky pro práci s původní rodinou, a naplňováním některých 

z uvedených úkolů byly pověřeny neziskové organizace. Závěrečná práce L. Pardubické se proto 

zabývá aktuálním tématem.    

 

Cíle práce a jejich naplnění: Cíle diplomové práce jsou vymezeny docela široce, a to 

„charakterizovat způsob řešení problematiky náhradní výchovy dětí v České republice, systém 

náhradní výchovy v České republice a jeho problematické oblasti, a dále charakterizovat roli, již 

hrají neziskové organizace obecně ve společnosti a konkrétně v rámci řešení problematiky náhradní 

výchovy dětí, dále pak vymezit oblasti, v nichž se v rámci stávajících způsobů řešení problematiky 

náhradní výchovy angažují neziskové organizace, i konkrétní činnosti, jimž se v tomto rámci 

neziskové organizace věnují a zachytit, zda a jak se jejich práce mění v souvislost s probíhající 

reformou systému náhradní výchovy. Cílem práce je pak rovněž specifikovat, v čem spočívá přínos 

a přednosti činnosti neziskových organizací v této oblasti ve srovnání s činností orgánů státní 

správy, jak probíhá spolupráce s orgány státní správy a jaké problémy, i v souvisí i v souvislosti se 

spoluprací s orgány státní správy, neziskové organizace řeší.“ Takto široce pojatý cíl práce je pak 

formulován do základní výzkumné otázky, která už je o něco zúžená na zkoumání role neziskových 

organizací v České republice v řešení problematiky náhradní výchovy dětí. Domnívám se, že 

autorka ve své práci na tuto otázku odpovídá vyčerpávajícím způsobem a cíle práce, které jsou 

vztažené k roli neziskového sektoru v oblasti náhradní péče, naplnila velmi dobře.  

 

Teoretická východiska se v případě této diplomové práce objevují na různých místech, jednak 

v kapitole č. 3, kde se autorka zabývá obecně rolí občanské společnosti, jejím vymezením a 

funkcemi. Dále pak uvádí ve velmi zhuštěné podobě teorie selhání státu a selhání trhu, kde nejvíce 

čerpá z práce Martina Potůčka. Další teoretické koncepty, s nimiž pracuje, jsou uvedené v části 5.4. 

(deprivace dětí, sanace rodiny). V části 6.1. pak autorka ještě část obecně formulovaných 

teoretických východisek z kapitoly 4. vztahuje k neziskovému sektoru, ale v podstatě jde jenom o 

zopakování těch samých argumentů.  

 

Metodologie i metodický přístup jsou zpracovány na standardní úrovni. Autorka vychází 

z kvalitativní metodologie a ve své práci analyzovala jak primární data (7 polostrukturovaných 

rozhovorů se zaměstnanci neziskových organizací), tak sekundární data (zejména dokumenty).  

  

Obsah práce: Klíčovou kapitolou diplomové práce je kapitola 6. Nestátní neziskové organizace 

činné v oboru náhradní výchovy v ČR nabízející výsledky vlastní analýzy, kde autorka nejdříve 



 

 

 

charakterizovala roli NNO na bázi platné legislativy a pak na základě vlastního šetření. Domnívám 

se, že zejména v této části autorka prokázala, že ovládá základní kompetence, přístupy, jazyk oboru 

veřejná a sociální politika. V závěru pak autorka shrnuje obsah celé práce a opětovně uvádí svá 

zjištění, již formulována v kapitole 6. (viz shrnutí u každého analyzovaného tématu). Nevztahuje 

svá zjištění k formulovaným teoretickým východiskům. 

 

Celkové hodnocení práce: Diplomová práce je solidně zpracovaným odborným textem na dané 

téma. Co trochu postrádám je, řečeno fotbalovou terminologií, „lepší tah na branku a lepší zacílení“ 

a větší analýzu výzkumného problému. Celkově mohu konstatovat, že diplomovou práci Lenky 

Pardubické doporučuji přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou „velmi dobře“. 
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