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Název práce: Problematika služieb sociálnej prevencie pre ohrozené rodiny s 

deťmi vo vybranej lokalite 

Autorka: Bc. Natália Neubauerová   

 

Aktuálnost tématu: Vzhledem k zásadním změnám, které od ledna 2013 přinesla reforma systému 

sociálně-právní ochrany dětí v ČR, je sledované téma stále aktuální.  

 

Cíle práce: Cílem předložené diplomové práce je „zistenie, či súčasné inštitucionálne podmienky 

pre poskytovanie služieb sociálnej prevencie pre ohrozené rodiny s deťmi umožňujú zabrániť 

umiestňovaniu detí do ústavnej starostlivosti a identifikácia problémov súvisiacich s poskytovaním 

týchto služieb v rámci daného inštitucionálneho nastavenia“. Cíl je dále operacionalizován do 

dílčích cílů a provázán s výzkumnými otázkami.  

 

Metodologie: Autorka vhodně zvolila výzkumný design případové studie. Předkládá propracovaný 

a pečlivě popsaný metodický přístup opírající se o relevantní metodologickou českou i zahraniční 

literaturu.  

 

Obsah práce:  Konceptuálně autorka práci vhodně ukotvuje teorií attachmentu (citové vazby), 

teorií psychické deprivace,  teorií path dependence a koncepty sociální prevence a 

deinstitucionalizace.  

Práce je přehledně a logicky členěna do na sebe navazujících kapitol. Po úvodních kapitolách 

věnovaných detailnímu vymezení výzkumného problému a již zmíněným cílům, výzkumným 

otázkám, metodologii a teoretickému ukotvení se autorka věnuje institucionálnímu nastavení 

poskytování služeb sociální prevence v ČR včetně historického exkurzu a rychlé analýzy aktérů. 

Autorka zde pracuje s relevantní literaturou a daty. Pátá a šestá kapitola jsou již věnovány případové 

studii Ústeckého kraje. Autorka vhodně inkorporuje výsledky expertního šetření do analytické části 

práce, provazuje vlastní zjištění s výsledky jiných výzkumů na danou problematiku a dalšími zdroji. 

V celé práci autorka prokazuje analytické dovednosti a schopnost odborné argumentace. Jen bych 

očekávala s ohledem na metodologický přístup (případová studie) větší snahu o zobecnění velmi 

zajímavých zjištění. V závěru práce autorka hezky pracuje s teoretickými koncepty a zodpovídá 

výzkumné otázky.  



 

 

 

 

Formální úprava práce: Formální zpracování práce je na velmi dobré úrovni. Čtenářovi usnadňuje 

orientaci v textu řada názorných tabulek, schémat a grafů. Autorka správně cituje. 

 

Z hlediska celkového ohodnocení předložená práce zcela splňuje požadavky na diplomovou 

práci. Vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji 

hodnotit jako „výbornou“. 

 

V Praze dne 26. 1. 2016          Mgr. Karolína Dobiášová 
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