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Zvolené téma vychází z autorčiny praxe na pozici sociální pracovnice v oblasti sanace rodiny, 
což se pozitivně odráží na kvalitě textu, zejména empirického. Cílem práce bylo na základě 
profesních zkušeností a s pomocí literatury „vytvořit teoretický rámec specifik sanace rodiny 
poskytované rodinám s dětmi do 3 měsíců věku a doplnit jej vlastním šetřením.“ (s. 8). 
V teoretické části textu se studentka věnovala základní terminologii k tématu – vymezení 
rodiny, právním normám, sociální práci s rodinou, podrobně pak sanaci. Podstatné otázky k 
tématu byly pojaty v dostatečné hloubce a s patřičným ponorem do relevantní odborné 
literatury. Drobnějším nedostatkem je občasná obšírnost vzhledem k cílům práce (např. v 
obecnější úsecích o sociální práci) a tematické překrývání. Teoretické kapitoly však tvoří 
kultivovaný celek a nosný základ pro následnou empirickou část. 
Cílem kvalitativního šetření bylo „popsat percepci sanace rodiny poskytované rodinám s dětmi 
do 3 měsíců věku sociálními pracovníky vybraných organizací, které tuto službu poskytují na 
území hl. m. Prahy.“ (s. 8). V rámci dílčího cíle pak bylo mapováno pokrytí službou sanace 
rodiny na území hl. m. Prahy (přehledná tabulka na s. 43). Cíle empirické části byly bezezbytku 
splněny, autorka tvůrčím způsobem uvedla a komentovala výsledky svých polostrukturovaných 
rozhovorů se sociálními pracovníky. Práci završuje vynikající diskuse. Autorce se v ní podařilo 
propojit veškerá dílčí témata teoretické a empirické části a přinést několik zajímavých podnětů 
k problematice sanace rodin s nejmenšími dětmi. Čtivou součástí práce jsou plné verze 
rozhovorů v přílohách. 
 
Studentka pracovala s dostatečným počtem odborných, převážně tuzemských zdrojů, a 
korektně je citovala. Některé z nich jsou staršího data, autorka si toho však byla vědoma a svůj 
text doplňovala informacemi z aktuálnějších odborných periodik. Po stránce stylistické text 
odpovídá požadavkům na diplomovou práci, po stránce pravopisné je na vynikající úrovni.  
 
Závěr: 
Diplomová práce Bc. Kláry Prokopové dokladuje vynikající orientaci v otázkách sanace rodiny 
a přináší nové podněty vzhledem k sanaci rodin v křehké fázi do tří měsíců věku dítěte. 
S radostí konstatuji, že studentka během naší spolupráce docílila značného progresu 
v odborném psaní. Zvláště oceňuji schopnost přijímat kritiku a vůli trpělivě zvládat překážky.  
 
Navrhovaný stupeň hodnocení: výborně 
Podněty k obhajobě: 
1. Jak se daří sanovat multiproblémové rodiny a na čem závisí úspěšnost sanace v jejich 
případě? 
2. Stručně zhodnoťte kvalitu spolupráce OSPOD a neziskových organizací v Praze. 
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