Katedra sociální práce

Posudek vedoucí diplomové práce Dariny Kletečkové „Anonymní odkládání dětí
v České republice“
Autorka se ve své práci věnuje fenoménu anonymního odkládání dětí a snaží se zmapovat
situaci v rámci české společnosti. V teoretické části popisuje historický kontext odkládání dětí
a systém péče o opuštěné děti. Dále popisuje vývoj a rozšíření babyboxů na našem území.
Zabývá se právní stránkou věci i alternativami, které se matkám nabízejí (např.anonymní
porod a další). Kapitola nazvaná „Možnosti pro odložené děti“ víceméně popisuje systém
náhradní (rodinné) výchovy u nás. Část zaměřená na prevenci obsahuje stručný popis sociálně
právní ochrany a sociálních služeb. Dále přináší popis služeb 3 náhodně vybraných
organizací, které se na tomto poli angažují. Není jasné, proč autorka vybrala právě tyto
organizace. V následující kapitole je stručné shrnutí situace na Slovensku, v Polsku a ve
Velké Británii. Je zmíněn legislativní rámec ve Francii a USA. Otázce příčin odkládání dětí je
věnována jedna stránka. Celkově je teoretická část nevyvážená, některá témata jsou
zpracována příliš stručně, jiná zbytečně obsáhle.

Přínosem práce je zejména realizace a shrnutí rozhovorů s předními českými odborníky, kteří
se otázkou odkládání dětí a babyboxů zabývají. Autorka položila 12 expertům celkem 8
otázek mapujících dané téma. Odpovědi následně kvalitativně zpracovala podle profesního
zaměření expertů (např. hledisko medicínské, psychologické, sociální práce atd.). Odpovědi
expertů tvoří nejzajímavější část práce. Bohužel autorčino shrnutí a diskuse nad výsledky jsou
velmi stručné.

Po formální stránce obsahuje práce dílčí chyby (překlepy). Česká i zahraniční literatura je
citována správně.

Vzhledem k tomu, že práce zadaná v roce 2011, nebyla v průběhu prakticky konzultována, se
bohužel autorce nepodařilo zcela využít potenciál daného tématu, což je škoda. V závislosti
na kvalitě obhajoby navrhuji hodnocení velmi dobře – dobře.
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