
POSUDEK

oponenta na bakalářskou práci

Studentka:     Zuzana Nováková
Název práce: Možnosti sociální pomoci týraným a zneužívaným dětem
Oponentka:   Mgr. Tereza Cirmannová, Ph.D.

     Předložená práce má padesát devět stran autorského textu, který je tvořen celkem sedmi
hlavními kapitolami. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, což lze v bakalářské 
práci tolerovat. Autorka zvolila téma odpovídající studovanému oboru a absolvovala týdenní 
praxi v zařízení vyžadující okamžitou pomoc. Cílem práce je „popsat současné možnosti 
sociální pomoci u týraných a zneužívaných dětí a tímto tak přispět k informovanosti 
společnosti …“ (s. 8). Cíl práce je přijatelný, nepřesný je ale termín sociální pomoc, který je 
v kontextu sociální práce možné chápat různě (primárně jako základní pilíř sociálního 
zabezpečení – ve smyslu dávek hmotné nouze). Vzhledem k obsahu práce by byl vhodnější 
termín možnosti psychosociální intervence. Obsah práce je kompozičně vyvážený, logicky 
strukturovaný, avšak místy předimenzovaný vzhledem k cílům (tzv. větvení dílčích témat se 
nepodařilo zcela ovládnout, text ztrácí na přehlednosti – stačilo by oddělit podstatné od 
nepodstatného, případně pouze odkazovat). Celý text je charakteristický nadšením pro dané 
téma, ale i množstvím obsahových – odborných chyb, které bohužel snižují kvalitu práce.
     První kapitola je informačně bohatá, ale nadmíru podrobná vzhledem ke stanoveným 
cílům. Pasáže o postoje k pachateli a k oběti (s. 23) by bylo vhodnější neoznačovat jako 
samostatné podkapitoly, i vzhledem k jejich rozsahu a způsobu zpracování. Druhá kapitola je 
dobře myšlena, ale nedbale zpracována z hlediska stylu a práce se zdroji. Ve třetí kapitole se 
autorka dostává k meritu věci, tj. k možnostem intervence. Zde prokazuje dobrý přehled o
přístupu k ohroženému dítěti. Řazení kapitol 3 a 4 je ale nelogické. Proč je nepropojit, když se 
vzájemně prolínají? Čtvrtá kapitola by měla být, vzhledem k cílům, těžištěm celé práce. 
V úvodních řádcích bohužel zaráží terminologické chyby (občansko-prospěšná společnost –
o. p. s., občanská společnost – o. s. aj.). Sociální služby by bylo vhodné citovat přímo dle 
zákona 108/2006 Sb., studentka by se tak vyvarovala některých nepřesností (je nebo není 
OSPOD sociální službou z hlediska zákona?).  V textu bohužel prolíná nepřesná hranice mezi 
sociální službou, sociální ochranou, sociální pomocí. Názvy sociálních služeb jsou uvedeny 
v rozporu se zákonem, podstatné, v praxi nejužívanější typy služeb chybí zcela! Kapitola pátá 
již tolik odborných chyb neobsahuje. Poskytuje výčet nejznámějších organizací v dané oblasti 
a popis jejich činnosti. Chybí propojení s předchozím textem, zakotvení v kontextu sociálních 
služeb v předchozí kapitole, kvalitnější práce se zdroji. 
     Praktická část je zdařilejší. Kasuistiky i rozhovory asi nejlépe ilustrují skutečné možnosti 
intervence dětem ohroženým CAN. Chybí ale patřičná metodologie a struktura (cíle, úkoly, 
metody, metodika …) šetření, která by umožnila studentce vytěžit ze získaných informací 
výsledek na úrovni univerzitního studia.
     Studentka pracovala s poměrně vysokým počtem zdrojů, jejich kvalita je však kolísavé 
úrovně (přemíra internetových zdrojů). Obraty typu „mnoho studií a autorů dokazuje“ by bylo 
vhodnější nahradit výčtem relevantních výzkumů. Bibliografický zápis obsahuje množství 
chyb, kterých se lze do budoucna vyvarovat (chyby v roku vydání, chyby ve jménech autorů). 
Text je slabší po stránce kompilační (působí dojmem výpisků), zdařilý po stránce pravopisné. 
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