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Ve

své

disertační

práci

se

autorka

zabývá

aktuální

problematikou

ohrožovaného dítěte. Zjišťovala příčiny a způsoby ohrožování dětí na vzorku
196 mladistvých jedinců umístěných v diagnostickém ústavu.
První část disertační práce tvoří relativně rozsáhlá teoretická část, ve které
autorka popisuje problematiku ohrožování dětí a která tvoří teoretický
základ řešené problematiky. Autorčin záběr je relativně široký, popisuje vývoj
postavení dítěte ve společnosti od 18 stol. př. n. l. až do současné doby.
Podrobněji rozebírá koncept tzv. syndromu ohroženého dítěte (CAN), který
popisuje z hlediska oborů medicinských a sociologických včetně sociální
práce. Text je vhodně doplněn o specifika ústavní výchovy, konkrétně
diagnostického ústavu pro mládež. Rozsáhlá, avšak ucelená a čtivá
teoretická část vytváří východisko pro provedený empirický výzkum. Výběr
citované literatury je náležitý a odborné informace jsou relevantní k řešené
problematice.

Autorka

se

nejčastěji

odkazuje

na

následující

autory:

Matoušek, Dunovský, Helfer, Dytrych, Matějček, Langmeier, Vágnerová,
Steele, Pollock, Možný aj. Text svědčí o velmi dobré orientaci autorky v české
odborné literatuře a legislativě sociálně právní ochrany dětí.
Uvedený teoretický přehled by bylo vhodné doplnit údaji o lékařské
klasifikaci symptomů CAN dle MKN 10 a o klasifikaci právní, zakládající
případnou trestní zodpovědnost rodičů, resp. dalších zodpovědných osob.

Ve výzkumné části autorka zkoumá souvislosti a vztahy mezi různými druhy
rodinné konstelace a různými způsoby ohrožování dítěte. Byly zjišťovány
podstatné charakteristiky 196 chlapců ohrožených týráním a zanedbáváním
před jejich umístěním do pražského diagnostického ústavu v roce 2011.
Autorka provedla detailní rozbor údajů prostřednictvím analýzy osobních
dokumentací o rodinném prostředí těchto dětí a zjišťovala statisticky
významné vztahy týkající se okolností, za nichž byly ohrožovány. Získaná
data autorka statisticky zpracovala, uvedla je do popisných a kontingenčních
tabulek a jejich vzájemné korelace zjišťovala pomocí kontingenčních
koeficientů.

Autorka

výsledky

interpretovala

v kontextu

stanovených

výzkumných otázek (s. 152) a na základě výsledků formulovala závěry
využitelné pro speciálně pedagogickou praxi.
Předložená disertační práce obsahuje rozsáhlých 378 stran textu, cca 67
položek odborné literatury vztahující se k danému tématu a cca 60 odkazů
na internetové informační zdroje. Přílohová část obsahuje 30 stran textu
obsahujících vyhodnocení osobní a sociální situace dítěte. Výzkumná část je
značně rozsáhlá, bylo by vhodné zvážit přesunutí části dat do přílohové části
práce. Z metodického hlediska by bylo vhodnější vztahovat výskyty různých
projevů ohrožování k celkovému počtu dětí, u kterých bylo ohrožování
zjištěno, viz také poslední odstavec na str. 217. Při stanovování kategorií
původců ohrožování dětí by bylo vhodné použít analogické popisky v případě
otců i matek (cit. např. ohrožování biologickým otcem versus nedostatečnou
péčí matky, viz tabulka č. 2). V deskriptivní části práce je vhodně uveden
výskyt všech alternativ původců ohrožování, v navazujícím textu by však
bylo vhodné sloučit kategorie s nízkým počtem případů – v nadpolovičním
počtu sedmi kategorií ze dvanácti se vyskytla jen čtvrtina případů
ohrožování, často v počtu jednoho až dvou případů na kategorii. To se také
projevilo v odvozených relativních grafech, jejichž vypovídací schopnost je
zkreslena právě nízkým počtem případů na kategorii, např. jeden případ
fyzického týrání a zanedbávání starším sourozencem je prezentován jako
100 %, viz graf č. 2 na str. 209, a je srovnáván s kategoriemi s významně
větším počtem případů, které v úhrnu také dosahují 100 %, což činí graf
nepřehledným. Podobně i v následujících případech. Po formální stránce by

bylo vhodné používat v práci jediný způsob odkazování na použité zdroje a
nekombinovat odkazování pomocí závorek a tzv. odkazy pod čarou.
Uvedené drobné nedostatky významně nesnižují přínos autorčiny práce pro
pedagogickou, speciálně pedagogickou i sociální praxi. Současně je třeba
konstatovat, že téma takto uceleným a komplexním způsobem nebylo
v poslední době zpracováno, což doporučuji zohlednit při hodnocení práce.

Návrh otázek k obhajobě:
1. Jaká jsou Vaše doporučení pro včasnou detekci ohrožených dětí?
2. Jaká podpůrná opatření byste navrhovala v edukačních strategiích
ohrožených dětí?
3. Jaká

opatření

byste

navrhovala

zařadit

do

edukačních

strategií

zaměřených na rodiny potenciálně ohrožených dětí?
Závěr:
Mgr. Jiřina Víravová ve své disertační práci prokázala schopnost samostatné
tvůrčí práce. Práce splňuje požadavky kladené na disertační práce v oboru
speciální pedagogika a doporučuji ji k obhajobě.
Ústí nad Labem 10.11.2014.
doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová, Ph.D.

