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1) Jaké změny přinesla novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí z roku 2012 konkrétně 
pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc?

2) Uveďte výhody a nevýhody faktu, že jste jako výzkumnice vybrané děti do kasuistik znala ze 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

3) Potýkala jste se v průběhu realizace výzkumu s nějakým etickým dilematem?

Předkládanou práci s názvem Výchovně-vzdělávací problémy dětí v obtížné životní situaci
hodnotím jako kvalitně zpracovanou práci. Autorka si v práci klade za cíl popsat a prozkoumat, jak 
se obtížné životní situace dětí promítají do jejich výchovně vzdělávacího procesu. 

Práce sestává z části teoretické a části praktické. Teoretická část obsahuje 3 hlavní kapitoly. V první 
kapitole autorka definuje základní pojmy jako je krize nebo obtížná životní situace, zabývá se 
specifiky krizových situací u dětí. Druhá kapitola je zaměřena na rodinné prostředí dítěte v obtížné 
životní situaci, třetí kapitola se pak zabývá dítětem v obtížné životní situaci a školou. 

V praktické části autorka popisuje vlastní zrealizovaný výzkum kvalitativního charakteru v podobě 
vícečetné případové studie. Cílem výzkumu bylo popsat, jak se obtížná životní situace dítěte promítá 
do jeho výchovně vzdělávacího procesu. Autorka se přitom specificky zaměřuje na pohled učitele.

Na celé práci oceňuji především:
 volbu stále aktuálního tématu a dobrý vhled autorky do sledované problematiky 
 dobře uspořádanou teoretickou část práce z hlediska obsahového a práci s relevantními 

zdroji
 zpracované kasuistiky a zajímavě zvolený design výzkumu – pohledy učitelů na situaci dítěte 

v obtížné životní situaci
 dodržení struktury a prezentace provedeného výzkumu v empirické části – design výzkumu, 

popis výzkumu, etické aspekty, sběr dat, analýza a interpretace dat, diskuse výsledků
 strukturovanost, přehlednost a srozumitelnost celého textu pro čtenáře

Za nedostatky práce považuji:
 autorka v práci uvádí pouze starý zákon o sociálně-právní ochraně dětí z roku 1999, 

nezmiňuje novelu z roku 2012


