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Diplomová práca K. Rimkovej sa zaoberá hodnotením procesov zmeny náhradnej starostlivosti na 
Slovensku, ktoré sú súčasťou širšieho procesu – deinštitucionalizácie. Problematika náhradnej 
rodinnej starostlivosti je medzi študentmi verejnej a sociálnej politiky pomerne obľúbené téma, K. 
Rimková sa však snaží zasadiť túto tému do oblasti verejnej politiky – snaží sa zhodnotiť uvedený 
proces z hľadiska naplnenie jeho cieľov a zistiť, či sa v rámci transformácie objavujú určité deficity 
v implementácii politiky.      
 
Hlavný cieľ práce a výskumné otázky sú správne formulované (str. 6), sú priamo prepojené aj 
s jednou z hlavných metód analýzy, a to SWOT analýzou. Domnievam sa, že sa autorke podarilo 
stanovené ciele naplniť na požadovanej úrovni.  
  
Teoretické východiská tejto práce sú verejno-politický cyklus s dorazom na proces implementácie 
a implementačný deficit. Teoreticko-hodnotovým východiskom je proces deinštitucionalizácie 
v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti.  
 
Zvolený metodický prístup ku zberu a analýze dát je možné hodnotiť ako adekvátny formulovaným 
výskumným cieľom. Autorka pracovala s primárnymi aj sekundárnymi dátami. Primárne dáta 
nazbierala pomocou expertných rozhovorov s 5 aktérmi procesu deinštitucionalizácie 
a transformácie v Prešovskom kraji, ktorých výber je podrobne zdôvodnený. Hlavnými metódami 
analýzy dát boli tematická analýza a SWOT analýza.  
 
Z obsahového hľadiska práca sleduje klasickú štruktúru záverečných prác. V „analytickej časti“ nás 
najskôr v kapitole 5. zoznamuje s vývojom náhradnej rodinnej starostlivosti v samostatnom 
Slovensku (po roku 1993 až do súčasnosti), popisuje proces transformácie, ktorý začal v rokoch 
2003-2005 a doplňuje ho o kvantitatívne indikátory dokumentujúce vývoj až do roku 2013. Bez 
komentára autorka ponecháva aj trend malého zvyšovania počtu detí umiestnených do ústavnej 
starostlivosti od roku 2010, ktorý je v rozpore s doterajšími trendmi.  
 
V kapitole 6. sa autorka venuje popisu foriem náhradnej starostlivosti na Slovensku. Veľmi 
zaujímavé je, že v rámci transformácie ústavnej starostlivosti na Slovensku došlo ku vzniku 
profesionálnych rodín v rámci detských domovov – tj. profesionálni rodičia sú zamestnancami 
detských domovov. To je, aspoň myslím, pomerne odlišný prístup od prístupu realizovaného v ČR, 
kde rušenie tzv. Klokánkov budí v poslednej dobe veľkú mediálnu pozornosť.  
 



 

 

 

V kapitole 7. autorka popisuje kľúčových aktérov procesu transformácie. V kapitole 8. autorka 
popisuje kľúčové strategické dokumenty týkajúce sa analyzovanej oblasti. Kapitola 9. prináša 
zhodnotenie aktuálneho stavu náhradnej rodinnej starostlivosti na Slovensku. Autorka sa v tejto 
časti sústreďuje hlavne na negatívne odchýlky od plánovaného procesu deinštitucionalizácie, aj 
keď konštatuje, že „zistené odchýlky môžu mať pozitívny vplyv na výsledok transformačných 
procesov a deinštitucionalizácie, nakoľko tento proces nie je ukončený.“ (str. 47) V súvislosti 
so spomínaným „pozitívnym vplyvom zistených odchýlok“ by som autorku poprosila, aby sa 
k nemu vrátila v rámci obhajoby svojej práce.  V kapitole 10. autorka hodnotí proces transformácie 
pomocou SWOT analýzy a v závere sa vracia k stanoveným výskumným otázkam.  
 
Z formálneho hľadiska práca naplňuje požiadavky kladené na záverečné práce na katedre verejnej 
a sociálnej politiky. Práci by veľmi pomohla jazyková korektúra, vyskytujú sa v nej nedostatky 
v skloňovaní: „ktoré stáli v ceste dosiahnutie stanovených cieľov politiky“ (str. 6), v niektorých 
vetách chýba sloveso „V prvotnej fáze spracovávania diplomovej práce naštudované dostupné 
dokumentov“ (str. 7) alebo „Cieľom procesu transformácie najmä zmena systému náhradnej 
starostlivosti poskytovaná v ústavných zariadeniach“. (str. 26) 
 
Celkové hodnotenie práce: Diplomová práca K. Rimkovej je spracovaná na vysokej odbornej 
úrovni, naplňuje stanovené ciele, teoretické aj metodologické ukotvenie práce je tiež v poriadku. 
Z toho dôvodu doporučujem prijatie práce k obhajobe a hodnotím ju stupňom „výborne“.  
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