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 Téma, které si autorka bakalářské práce zvolila, je velmi aktuální, protože týraných a 

zneužívaných dětí přibývá a je třeba jim poskytnout odpovídající péči. Některými možnostmi 

sociální pomoci těmto dětem se autorka ve své práci věnuje. Zvolené téma tak odpovídá 

jejímu studijnímu zaměření. Toto téma bývá sice často zpracováváno, pozitivně hodnotím ale 

i zaměření práce na primární, sekundární a terciální prevenci a na péči o oběti týrání a 

zneužívání i v dospělosti, protože ti se s následky týrání a zneužívání často obtížně 

vyrovnávají. 

 Cílem práce bylo popsat některé formy poskytované sociální pomoci, které je možné 

z hlediska sociálního pracovníka týranému a zneužívanému dítěti poskytnout. Cíl byl jasně 

formulován a z tohoto hlediska byl z velké části splněn.  

Práce má rozsah 59 stran autorského textu, je doplněna seznamem použité literatury, 

která je aktuální, z hlediska bakalářské práce dostačující a je uváděna adekvátním způsobem 

v seznamu literatury a vesměs i v textu, zde ale místy nejednotně. Práci doplňují dvě přílohy, 

pozitivně hodnotím zejména uvedenou statistiku, která přináší zajímavé informace.  

Práce je členěna na teoretickou a praktickou část, v teoretické části uvádí autorka 

dosavadní poznatky o syndromu CAN, včetně jeho zvláštních forem. Popisuje formy 

prevence a možnosti intervence. Mimo tradiční formy sociální práce v rámci OSPOD popisuje 

i další možnosti pomoci týraným a zneužívaným dětem, které poskytují i neziskové 

organizace. Celkově je ale teoretická část dobře strukturovaná, jazykové a stylistické 

zpracování na odpovídající úrovni, autorka prokázala, že dokáže pracovat s teoretickými 

zdroji a zapracovat teoretické poznatky do smysluplného textu. Některé kapitoly jsou ale 

méně vyvážené, obsahově chudší, než jiné (např. kapitola zaměřená na prevenci).  

V praktické části autorka využila metodu případových studií – kazuistik, ve kterých 

uvádí nejen pozitivní příklady poskytované pomoci týraným a zneužívaným dětem, ale i 

příklady, kdy pomoc neproběhla zcela optimálně. Kazuistiky jsou zpracovány odpovídajícím 

způsobem, pozitivně hodnotím  vlastní shrnutí a komentář k jednotlivým kazuistikám. Dále 

autorka uvádí rozhovor se speciálním pedagogem a sociální pracovnicí FOD, které v závěru 

rozhovorů autorka rovněž shrnuje a reflektuje. Získané údaje autorka ještě jednou shrnuje 



v závěru celé práce. Prokázala tak schopnost propojit teoreticky získané podklady s praxí. 

Práce je odpovídajícím způsobem zpracována jak po stránce obsahové, tak vesměs i formální. 

Pozitivně hodnotím již uvedené shrnutí získaných údajů a i angažovanost autorky, s kterou 

k vedení rozhovorů přistupovala. 

Autorka vychází ze své praxe v rámci Fondu ohrožených dětí, kterému pochopitelně 

věnuje velký prostor. Za zmínku by ale stály i jiné formy NRP (možno doplnit při obhajobě). 

Pozitivně ale hodnotím preferenci sanace rodiny před ústavními zařízeními. 

Ke zpracování zvoleného tématu se autorka stavěla velmi odpovědně, o danou 

problematiku se živě zajímala a práci často a pravidelně konzultovala.  

 

Předložená bakalářská práce splňuje z mého pohledu podmínky a nároky kladené na 

bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.  

 

Předloženou bakalářskou práci hodnotím klasifikačním stupněm velmi dobře. 
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