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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jaké závěry plynou na základě zpracované kasuistiky pro možnosti spolupráce
multidisciplinárního týmu?

2. V čem konkrétně spočívají sociálně pedagogická specifika sanace rodin v regionu Ústí 
nad Labem?

3. Jaké metody či přístupy k práci s rodinou se v procesu sanace osvědčují?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Autorka předkládá text věnovaný sociálně pedagogickým specifikům sanace rodiny v 
podmínkách ústeckého regionu, ve kterém zúročuje svoji profesní zkušenost sociální 
pracovnice OSPOD a zároveň rozkrývá složitost a závažnost úkolu, který společnost na tuto 
pozici deleguje. 

Práce je koncipována jako teoreticko-praktická. Její cíle (s. 10) jsou formulovány poměrně 
široce, pokud jde o (parafrázuji) zaměření se na možná sociálně pedagogická specifika, která 
mohou mít vliv na vznik problémů v rodinách ve vztahu k jejich funkčnosti, bylo by užitečné 
je v reflexi na zpracovanou kasuistiku utřídit. 

Teoretická část má adekvátní obsahovou náplň, v souladu s tématem je zaměřena zejména na 
problematiku sanace, od obecného vymezení metody, přes proces sanace až po roli 
jednotlivých subjektů v sanaci (OSPOD, CSR, SAS); pozornost je věnována také začlenění 
sanace jako metody do sociálně pedagogických souvislostí (sociálně pedagogická pomoc, 
role prostředí) a problematice rodiny, zejména s přihlédnutím k rodinám s problémovým. 
Předností teoretické části práce je zejména odkrytí těch vrstev problematiky, ke kterým 
dospívá profesionál v terénu a jež by pouhou deskripcí literatury zůstaly nepostižené.

Praktická část je dobře připravená, pokud jde o celkový design výzkumu i popis jednotlivých 
metod, také etická stránka výzkumu je adekvátně ošetřena. Klíčová je zde případová studie 
práce s rodinou založená na kombinaci metod analýzy dokumentace, pozorování a rozhovoru. 
Těžiště studie spočívá zejména v rozsáhlé kasuistice problémové rodiny zachycující časový 
úsek 9 let (sama autorka je angažována v práci s rodinou od roku 2008). Kasuistika je 
precizní co do zachycení průběhu, peripetií a klíčových obratů vývoje případu, určitý limit 
autorky spatřuji v tom, že po zpracování není kasuistika hlouběji reflektována (např. co lze na 
základě této kasuistiky říci ohledně specifik sanace rodin v regionu Ústí nad Labem?). 

V kapitole Doporučení pro praxi (125 a násl.) nalézáme spíše kombinaci závěrů výzkumu a 
nástin problémů v oblasti podmínek výkonu sociální práce s rodinou, doporučení proto 
vyplývají spíše implicitně, než aby byla formulována v pozitivní podobě. 

Formálně jsou v práci ojedinělé nedostatky, např.: „mohu zkonstatovat“ (43), „společných 
sekáních“ (128), „Hend“ namísto Hendl v seznamu literatury.

Závěr: Celkově práci hodnotím jako přínosnou, solidně pojatou a co do zprostředkování 
hloubky konkrétního vhledu do složité problematiky pomoci rodinám s mnoha problémy také 
pro sociálně pedagogickou teorii objevnou. 
Doporučení k obhajobě: doporučuji
Navrhovaná klasifikace: výborně
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