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Text posudku:  

 

 

 Při volbě tématu bakalářské práce  autorka vycházela z vlastní dlouholeté praxe 

v oblasti  práce s rodinami a ohroženými dětmi. Z úvodní  kapitoly vyplývá, že se zaměřila na 

proces  vyhodnocování situace ohroženého dítěte,  význam  mezioborové spolupráce při práci 

s rodinami  a také na roli a činnosti   pracovníka neziskového organizace. 

 V kapitole 1. „Ohrožené dítě“ autorka vysvětlila  terminologii a základní pojmy, 

které s tématem  přímo souvisí (např. sociálně právně  ochrana dětí , ohrožené dítě, rodiny 

s kumulovanými problémy sanace rodiny, individuální plán ochrany dítěte, multidisciplinární 

tým, případová konference). Podrobněji pak charakterizovala  rodiny a rodiče, klienty sociální 

práce, principy a metody práce v průběhu sanace či sociálně aktivizačních služeb. Vysvětlila 

také cíle , pojetí a obsah činností  organizace Střep, z.ú., která se  sanací rodiny dlouhodobě 

zabývá. 

 V praktické části bakalářské práce autorka objasnila   oblasti a postupy 

vyhodnocování  situace dítěte  dle metodik  výše uvedené organizace.  Důraz je kladen 

komplexnost a koordinaci pomoci, autorka popsala  složení, fungování  a některá specifika  

práce mezioborového týmu  při práci s rodinami a v rodinách. Konkrétní příklady způsobů 

práce  sociálního pracovníka NNO Střep, úzké spolupráce se pracovníky orgánu sociálně 

právní ochrany dětí a průběhu spolupráce s rodinou  autorka zpracovala ve 2 kazuistikách. 

Obě kazuistiky poskytují  detailní a přehledné informace o navazování kontaktů a komunikaci 

s rodinou, o struktuře a postupu  hodnocení situace dítěte, identifikaci problémových oblastí  , 

potřeb rodiny  a  vytváření smlouvy a individuálního plánu spolupráce, zapojení  dalších 

služeb a odborníků . 

 V diskusi  k problematice autorka zdůraznila  význam spolupráce  orgánu sociálně 

právní ochrany dětí  a  se službami , které  mohou zajišťovat NNO. Za předpoklady dobré a 

pro rodiny prospěšné spolupráce  považuje  dostatečnou nabídku kvalitních služeb a 

koordinovanou  partnerskou spolupráci. 

 Celková úprava a grafické zpracování práce  jsou na dobré úrovni.  Autorka využila  

relevantní zdroje, práce s odkazy a citacemi odpovídá požadavkům. Obsahová struktura práce 

je přehledná, logicky uspořádaná.  

  

Práci doporučuji k obhajobě: 

 

 

 

 

Zdůvodnění, závěr: 



 

Předkládaná bakalářská práce  je prakticky pojatá, popisuje  aktuální problematiku a 

zkušenosti z praxe.  Autorka prokázala   znalosti z oblasti sociální práce s rodinami a 

ohroženými dětmi,  zaměřila se na aktuální  metodické postupy , prokázala dovednost uplatnit 

je v praxi. 

 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

 

1) V čem, v jakých problémech vidíte limity pro zahájení  nebo pokračování  práce  

   s mnohoproblémovou rodinou ? 

 

Práci navrhuji hodnotit stupněm: D-uspokojivě. 
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