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Formální stránka a práce se zdroji: 
 
Předkládaná diplomová práce se věnuje tématu, které si zasluhuje velkou pozornost. 
Pomoci rodině s dítětem do třech měsíců je velkou prevencí před možnými 
patologiemi rodiny či samotného dítěte v budoucnu. Diplomantka dělí práci na 
teoretickou a praktickou část a vše propojuje v závěrečné diskusi. V úvodu vymezuje 
problematiku a konkretizuje cíl práce, který vychází z většiny teoretické části práce. 
 
Práce má 51 stran čistého autorského textu s úvodem a závěrem, seznam zkratek, 
zdrojů a přílohy obsahující plné znění rozhovorů. Práce je logicky členěna a většina 
kapitol na sebe navazuje. Diplomantka pracuje s dostatečným množstvím zdrojů v 
českém jazyce a prokázala znalost tématu i v praktické rovině. Jazyková úroveň 
předložené práce je odpovídající nárokům na diplomovou práci. 
  
Doporučení: 
Dodržet rozsah diplomové práce stanovený předpisem HTF UK. 
 
Teoretická část: 
 
Je rozdělena do čtyř kapitol, kdy diplomantka kapitoly logicky člení a postupuje od 
rodiny obecně, přes legislativní rámec, obecnou sociální práci s rodinou (což 
považuji z větší části jako kapitolu nadbytečnou a nesouvisející) a samotnou sanaci 
rodiny. Kapitola sanace rodiny, kterou považuji vzhledem ke zvolenému tématu za 
velmi podstatnou, je logicky navazující a dobře členěná, avšak podobně stručná jako 
ostatní kapitoly. Myslím, že by si zasloužila rozvést více do hloubky, protože je pro 
šetření stěžejní. 
 
Doporučení: 
Kapitola 3 je zbytečně obsáhlá a odbíhá od cíle práce, bylo by vhodné, aby byla 
spíše podkapitolou k. 4. 
Kapitola Sanace rodiny by měla být obsáhlejší ve vztahu k cíli práce i cílové skupině. 
 
Praktická část: 
 
Diplomantka si stanovila cíl šetření, a metodologii ukotvila na základě  výzkumných 
zdrojů několika autorů. Vymezila způsob  a problematiku šetření, stanovila výzkumný 
vzorek a metodu šetření. Jednoznačně popsala limity šetření, což považuji za velmi 
podstatné. V závěru praktické části, před shrnutím výsledků, zařadila autorka 
kasuistiku - svým rozsahem a strukturou nejde o kasuistiku, která má své náležitosti 
a délka 3/4 strany je nedostačující. Následuje shrnutí výsledků a diskuse, kterou 
považuji za velmi zajímavou, čtivou a propojující teoretické závěry s výsledky šetření. 
 
Doporučení: 
Více propracovat kasuistiku (a strukturovat dle náležitostí), pak by i více dokreslovala 
celý proces sanace rodiny. Její stručnost vede pouze ke konkretizaci 
zainteresovaných pomáhajících, ale chtělo by to pracovat s tím co a jak dělají, jak 



posilují kompetence rodičů k zajištění sociální fungování, co v jejich případě SAS 
konkrétně znamenaly. 
 
Celkově práci hodnotím jako zdařilou a prokazující zaujetí diplomantky pro téma. Za 
největší nedostatek považuji nedostatečný rozsah, který by naplnilo hlubší rozvedení 
kap. 4 a rozhodně detailní popsání kasuistiky (která nemusí mít jen ilustrativní 
charakter. 
 
Hodnocení: velmi dobře - dobře (2-3) 
 
Otázka k obhajobě: 
Jaké metody a nástroje používali pracovníci v rámci sanace rodiny při práci s rodinou 
z kasuistiky? 
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