
 

Posudek oponenta bakalářské práce Kateřiny Šindlerové „Specifika práce s 

dětmi, které zažily fyzické týrání, očima sociálních pracovnic“ 

Práce s dětmi, které zažily fyzické týrání, je multidisciplinární záležitost, kterou se autorka se autorka 

rozhodla prozkoumat z pohledu sociálních pracovníků. Klade si za cíl zjistit, jaké metody a strategie 

používají sociální pracovnice v práci s těmito dětmi.  

První kapitola je věnována problematice syndromu CAN. Druhá kapitola zaměřená na historii je až 

zbytečně rozsáhlá. Části týkající se náhradní péče o děti jsou tematicky nadbytečné. Logika řazení 

vybraných dokumentů týkajících se ochrany dětí není zřejmá. Např. nový občanský zákoník je řazen 

mezi Chartu práv dítěte a Úmluvu o právech dítěte. V páté kapitole se autorka zabývá specifiky práce 

s týranými dětmi a vcelku přehledně strukturuje role jednotlivých účastníků a správně upozorňuje na 

nutnost multidisciplinárního přístupu. Drobnou nepřesností je zařazení linek bezpečí pod státní 

sektor.  

Za poměrně slabou považuji výzkumnou část práce. Problematická místa shledávám ve všech částech 

procesu od stanovení cíle („Cílem šetření bylo zjistit, v jaké organizaci pracovnice působí, jak vypadá 

jejich práce s dětmi i s celou rodinou a jaké mají znalosti o fyzickém týrání…“), přes použitou metodu 

(„Sonda byla uskutečněna s respondentkami na pracovištích, v některých případech pomocí 

elektronické komunikace.“) po výzkumný vzorek („Výzkumným vzorkem bylo osm sociálních 

pracovnic, jedna terapeutka a jedna speciální pedagožka.“). Výsledky deseti rozhovorů autorka 

shrnuje a konstatuje, že se shodují s dostupnou literaturou.  

Práce působí poněkud nevyváženě. Některé teoretické části mohly být stručnější v poměru k méně 

rozsáhlé praktické části. Nemohu se ztotožnit s tvrzením autorky, že „ačkoli svým rozsahem poněkud 

přesahuje obvyklé závěrečné práce bakalářského studia, by mohla tvořit souhrn základních informací 

o problematice fyzicky týraných dětí.“ 

Práce má formální nedostatky (např. tabulky nejsou číslované a pojmenované). Použité zdroje jsou 

citovány adekvátně.  

Vzhledem k uvedeným připomínkám navrhuji hodnocení dobře. 

 

V Praze dne 5.6.2015                                                                          PhDr.Hana Pazlarová, PhD. 

 


