
Posudek vedoucího diplomové práce 
 

Magisterský program RS UK FHS v Praze 
 
 
Název práce:  Postoj vedoucích pracovníků orgánů sociálně právní ochrany dětí k trendům daným 
velkou novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí jako východisko pro řízení procesu zvyšování 
kvality poskytované práce orgánů sociálně právní ochrany dětí 

Jméno studenta: Bc. Tomáš Kodiš           
Zaměření studia: řízení         
Posudek vypracoval(a): PhDr. Olga Šmídová, PhD. 
Datum: 1. 6. 2017 
 
 
V diplomové práci se autor zabývá procesem implementace změn v oblasti sociálně-právní ochrany 
dětí, a to v souvislosti se změnou politiky náhradní péče o děti a novelizací zákona o sociálně právní 
ochraně dětí v praxi OSPOD.  
Autor podnikl průzkum reflexe procesů, které provázely zavádění změn z hlediska vedoucích 
pracovnic oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) pražských městských částí. Jejich pojetí 
změny, strategie a jejich reflexe prováděných změnových kroků z hlediska fungování a účinnosti 
nových procedur a nástrojů je aktuálním výzkumným tématem. Představy a postoje vedoucích 
oddělení orgánů sociálně-právní ochrany dětí mají na podobu změny v praxi zásadní vliv a jsou tady 
relevantním předmětem výzkumu změn systému péče a sociální práce tak jak je změna realizována 
v praxi a zdola. 
Autor instrumentálně využil Kotterova osmibodového procesu změny, aby zjistil jak se tyto postoje a 
představy vedoucích postupně promítaly do způsobu řízení jejich oddělení a do  facilitace změnového 
procesu pracovníky těchto oddělení. Závěry diplomant činí i se záměrem vysledovat, co se definuje 
jako tzv. dobrá praxe, kvalitní služba a jak vypadá její vyjednávání mezi nadřízeným (magistrátem) a 
podřízeným orgánem NP.  
Diplomant se zaměřil především na klíčové změny, které se z hlediska pracovníků nejvýrazněji odrazily 
v praxi OSPOD v oblasti náhradní rodinné péče: zvýšení participace klientů, průběžné vyhodnocování 
situace dítěte a individuální plánování a na standardizaci kvality.  
Autor zvolil poměrně náročné a komplikované téma, kde se protíná řada aspektů implementace 

změny – vedení a řízení, personální politika, evaluace, standardizace kvality péče/služby a kontrola 

kvality a její evaluace, vykazatelnou sociální práce, participace klientů, individuální plánování a 

konečně zaměřil se i na velká témata, jako je deinstitucionalizace, institucionální a organizační změna 

a organizační kultura. Přes tuto šíři dokázal formulovat výzkumnou otázku (a sadu návazných otázek) 

a zaměřit se na pojetí implementace změn vedoucími obvodních OSPODů. Diplomant pracoval 

systematicky, samostatně formuloval výzkumný problém a jeho aspekty, stanovil dosažitelné cíle 

výzkumu a vhodně volil vzorek – vedoucí OSPOD. Perspektiva této skupiny insiderů navíc není dosud 

výzkumy dostatečně podchycena. Autor tak připravuje půdu pro další výzkum transformace a 

deinstitucionalizace NRP. Koncepci výzkumu, volbu výzkumné metody, jakož i teoretického rámce 

zdůvodnil a reflektoval také svou pozici ve výzkumné situaci. Předmět zasadil do širšího kontextu. 

Pečlivě zpracoval normativní a institucionální rámec transformace náhradní (rodinné) péče v druhé 

dekádě tohoto tisíciletí. 



 

Velký a složitý tematický záběr zvládl, soustředil se na klíčové – z pohledu pracovnic – změny v agendě 

a pojetí vlastní sociální práce a služby pracoviště OSPOD. Postoj vedoucích ke standardům kvality a 

jejich zavádění do praxe diplomant následně porovnal s evaluací jejich nadřízeného orgánu – 

Magistrátu hl. města Prahy.  Spojil dvě témata – způsob (styl) řízení změny s pojetím obsahu změny 

samotné. Souvislost mezi oběma tématy je zřejmá, ale bylo by užitečné tento přístup k výzkumu 

organizačních změn a inovací více ozřejmit ve světle dat v závěru práce nebo argumentovat v diskusi 

při obhajobě. 

Autor došel k poznání, které změny postupů a jejich smyslu jsou pro vedoucí pracovnice klíčové a jak 

se s nimi vyrovnávají, dále dospěl k řadě dílčích nálezů o okolnostech a podmínkách zavádění změny a 

vztahu s nadřízenými orgány. Zjištění jdou vzhledem k šíři záběru spíše do šířky, než do hloubky.  

Práce se opírá o rozsáhlou pečlivě vybranou literaturu k tématu NRP v ČR, autor se dobře orientuje 

v předpisech, v zákonech a jejich výkladu a v teorii náhradní péče o děti, dále v metodologii výzkumu 

a teorii řízení organizačních změn. S ohledem na téma práce volí diplomant především literaturu 

české provenience. Formálně i jazykově je diplomová práce na výborné úrovni. 

Práce vyhovuje nárokům na diplomovou práci kladeným a to jak po stránce obsahové, tak i 

formální.  

 

Otázka do diskuse:  

Které důležité aspekty změny v procesu jejího zavádění do praxe vedoucí OSPOD nereflektují? 

Zamyslete se, čím to může být ?  

Které chybějící aspekty by podle Vás mohly vést k zamyšlení a přehodnocení dosavadního přístupu a 

praxe v oblasti náhradní péče?  

 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako velmi dobrou. 
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