
Katedra sociální práce 

FF UK Praha 

 

Posudek na diplomovou práci 

Nory Koubové 

Dětský koutek na Filosofické fakultě v Praze 

  

Cílem práce bylo - v kontextu záměru zřídit svépomocný model dětského koutku na 

FFUK Praha - prověřit relevantní obecné koncepce (zejména slaďování práce a soukromého 

života, společenská odpovědnost firmy, rovnost příležitosti) i existující zahraniční a domácí 

varianty tohoto typu služby. Vedle toho práce prověřuje, jak tuto službu v prvních měsících 

její existence vnímají její první dospělí uživatelé. 

Obecná část kromě výše uvedeného podává přehled domácích legislativních norem 

týkajících se služeb tohoto typu.  

Teoretická část je zpracovaná přehledně, využívá dostupnou českou literaturu i 

prameny zahraniční. Akcentováno je však pouze hledisko potřeb dospělých (zejména žen), 

potřeby dětí jsou jen naznačeny. V přehledu literatury je citována studie Šturmy z roku 2008, 

který zastává názor, že pro děti mladší než tři roky je kolektivní péče s cizím vychovatelem 

nevhodná – toto hledisko však v textu práce diskutováno není. 

 Autorka Dětský koutek na FF UK koncipovala a uvedla do provozu, což je popsáno ve 

střední části práce.    

 Vzorkem pro kvalitativní výzkum bylo neznámý počet respondentů – uživatelů služby. 

(Možná jich bylo sedm.) Není jasné, jakým způsobem byli respondenti vybíráni ze všech 

uživatelů služby. Otázky směřovaly zejména na spokojenost uživatelů se službou. Vedle toho 

autorka provedla rozbor návštěvnosti dětského koutku podle dokumentace vedené v nově 

zavedené službě. 

 Na základě svých dat autorka formuluje doporučení k úpravě fungování služby, ta se 

většinou týkají rezervačního systému. Soubor doporučení, které autorka ze svých výsledků 

vyvozuje, je realistický. 

 Práce je napsaná srozumitelně, někde jsou formulace zbytečně krkolomné. Citace jsou 

formálně správné. 

 Celkově je třeba vyzdvihnout jako záslužné, že se autorce podařilo adekvátně 

naplánovat a realizovat velmi potřebnou službu. Bylo by lepší, kdyby výzkumnou reflexi této 

služby provedl někdo méně zainteresovaný na jejím provozu, a to v samostatné jiné práci. 

Autorčin průzkum je pouze orientační sondou poskytovatele do oblastí, které sám 

poskytovatel pokládá za významné. 
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