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Posudek oponenta bakalářské práce Miluše Merklové „Potřeby rodin s dětmi 

svěřenými do péče jiné fyzické osoby než rodiče ve správním obvodu obce 

Kraslice“ 

Autorka si zvolila téma v současné české literatuře málo zpracované, přestože je vzhledem 

k počtu dětí umístěných v tomto typu péče aktuální. Struktura práce je vyvážená, rozsah 

přiměřený. 

V teoretické části autorka popisuje současný stav, legislativu i historický vývoj svěřování dětí 

do péče jiné osoby. Zohlednila aktuální změny v systému související s novou legislativou. 

Poněkud diskutabilní se mi jeví závěry, které autorka činí na základě analýzy dat z ročních 

výkazů o výkonu sociálně právní ochrany dětí (SPOD). Zkušenosti z jiných regionů hovoří 

spíše o opačném trendu nárůstu počtu svěřovaných dětí do péče jiné osoby. Další kapitoly 

teoretické části se zabývají teoriemi, o které by se  SPOD měla opírat. 

V praktické části autorka analyzovala situaci, potřeby a jejich naplňování u všech dětí 

svěřených do péče fyzické osoby ve správním obvodu Kraslice. Vycházela z analýzy 

dostupné dokumentace dětí (IVSD, IPOD). Je třeba vyzdvihnout pečlivé a přehledné 

zpracování, vč. statistických analýz. Autorka si je vědoma určitých limitů plynoucích 

z poměrně heterogenního vzorku. U tabulek a grafů s uvedenými relativními četnostmi bych 

doporučila doplnění velikosti výzkumného vzorku (n= ), příp. vzhledem k velikosti souboru 

užití absolutních četností. Práce jasně dokládá určitou nerovnost v přístupu k rodinám 

pečujícím o svěřené dítě mimo rámec pěstounské péče. Jedná se o neprávem opomíjenou 

skupinu, které se nedostává přiměřené podpory při výchově svěřených dětí. V závěru autorka 

formuluje návrhy opatření, která vyplývají ze zjištění výzkumu na systémové i místní úrovni. 

 

Práce je celkově velice dobře zpracovaná, navrhuji hodnocení VÝBORNĚ. Shrnutí výzkumné 

části DOPORUČUJI K UVEŘEJNĚNÍ ve Fóru sociální práce. 
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