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Lenky Drašnarové 

Vliv novely zákona 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí na činnost 

oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

 
 Práce má jako cíl popsat, jak ovlivnila novela zákona fungování oddělení SPOD na 

obcích s rozšířenou působností.  

 Obecná část práce shrnuje obsah novely předmětného zákona a rozvádí nové instituty 

(IPOD, případová konference, novinky v pěstounské péči). Protože se práce týká státního 

orgánu s dlouhou tradicí, autorčina pozornost mohla být věnována také organizační kultuře 

OSPODů, k čemuž existuje i domácí literatura.   

Vlastní autorčino elektronické dotazníkové šetření bylo adresováno všem 1800 

pracovníků OSPODů. Vyplněných se vrátilo 378 dotazníků, což je překvapivě hodně.  

Autorka formulovala tři jednoduché parciální hypotézy, jejichž platnost ověřovala 

porovnáváním absolutních četností v odpovědích respondentů. Relativně rozsáhlý materiál 

umožňoval sofistikovanější formulaci hypotéz a také statistickou analýzu. (Např. jak se 

prosazuje vzdělání či délka praxe v postoji k probíhajícím změnám v nárocích na fungování 

OSPOD, nebo obráceně, které charakteristiky pracovníků jsou příznivé pro akceptaci změn ve 

fungování OSPOD a které se pojí s jejich odmítáním…) 

 Přínosem práce jsou nepochybně kvalitativní souhrny odpovědí na volné otázky 

z dotazníků. Ty poskytují určitý obraz o recepci probíhajících změn na OSPODech. 

 Práce je napsána srozumitelně a s minimem chyb. Citací je málo, formálně jsou 

v pořádku až na smísení internetových a jiných zdrojů; zahraniční literatura citována není. 

  

   

 
Téma vzhledem k 

současným potřebám 

oboru 

vysoce potřebné potřebné Okrajové irelevantní 

Téma vzhledem 

k možnostem 

zpracovatele 

zvoleno 

adekvátně 

téma je příliš 

rozsáhlé 

téma mohlo být širší předkladateli 

chyběla 

možnost 

adekvátně téma 

uchopit 

Typ práce teoretická kompilační srovnávající 

systémy 

empirická 

Rozsah práce přiměřený nedostatečný příliš velký  

Struktura práce vyvážená nevyvážená s chybějícími 

teoriemi 

s chybějícími 

daty 



Schopnost formulovat 

vlastní 

názory/východiska 

výborná dobrá nejasné vlastní 

názory/východiska  

 

Stylistika přiměřená šroubovité 

vyjadřování 

vyjadřování příliš 

hovorové  

 

Gramatika správná s ojedinělými 

chybami 

S množstvím chyb  

Úprava textu přiměřená přijatelná nepřehledná  

Práce s literaturou přiměřená zbytečně mnoho 

citací/ citace 

zbytečně dlouhé  

málo citované 

literatury 

 

Využívání zahraniční 

literatury 

přiměřené citací z cizí 

literatury je 

minimum 

citace z cizí 

literatury chybí 

 

Schopnost kriticky 

hodnotit prameny 

výborná dobrá není patrná  

Zpracování přehledu 

pramenů 

správné s menšími 

nedostatky 

se závažnými 

nedostatky 

 

Formulace hlavního 

problému/ výzkumné 

otázky 

jasná není zcela jasná chybí  

Formulace hypotéz přiměřená „minimalistická“ hypotézy nejsou 

formulovány 

jednoznačně 

hypotézy nelze 

testovat 

Metody zvolené 

adekvátně, 

použito více 

metod, ale jejich 

využití je 

nedostatečně 

dokumentované  

použita jedna 

metoda, je 

adekvátní 

daly se užít 

adekvátnější 

metody 

metody nejsou 

zvoleny 

adekvátně 

Zpracování dat kvantitativní, 

statistické 

kvalitativní kvantitativní, třídění 

prvního stupně 

 

Praktická využitelnost 

výsledků 

vysoká dobrá nejasná  

Naplnění cíle práce cíl splněn cíl splněn 

částečně 

cíl se nepodařilo 

naplnit 

 



Hodnocení výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 
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