
Posudek vedoucí diplomové práce   

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra psychologie 

 

Název diplomové práce: Rodina v představách o vlastní budoucnosti u dospívajících 

z dětských domovů 

Autorka práce: Bc. Žaneta Henyšová 

Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.  

 

Studentka předložila jako svou diplomovou práci text, ve kterém se snaží nahlédnout blíže 

na problematiku toho, jak si rodinu ve fantaziích o vlastní budoucnosti představují 

dospívající z dětských domovů. Téma je uchopeno prostřednictvím teoretického ukotvení 

a následného kvalitativního zpracování rozhovorů a dalších technik. Otázka představ 

o vlastní budoucnosti a zapojení rodiny u dospívajících z dětských domovů je zajímavá 

a v praxi např. ve vztahu k otázce odchodu z ústavní výchovy čím dál častěji akcentovaná. 

Téma považuji za aktuální. 

Cíl práce je od začátku jasně a srozumitelně formulován a autorka se k němu vrací 

i v průběhu své práce. Na základě teoretického ukotvení předpokládá, že by se představy 

vlastní rodiny v rámci představ o budoucím životě u dospívajících z dětských domovů mohly 

odlišovat od úvah dospívajících žijících v biologických rodinách. Práce si klade za cíl na tyto 

případné rozdíly poukázat, respektive popsat, co je typické v představách dospívajíc ích 

z dětských domovů, a pokusit se přiblížit, proč tomu tak je. 

Teoretická část práce zahrnuje důležité oblasti k ukotvení tématu. Je zahájena kapitolou 

zabývající se rodinou, její socializační funkcí, výchovou a attachmentem. Následuje kapitola 

věnující se ústavní výchově, která přibližuje současnou podobu dětských domovů a života 

dítěte v něm. Zároveň tato kapitola zmiňuje také důležitou práci s rodinným systémem. 

Poslední kapitola v teoretické části se zaměřuje na specifika života dospívajících v rodině 

a v dětském domově. Tato kapitola se zabývá také otázkou vztahování se k vlastní 

budoucnosti a zahrnuje tak i teoretický background pro otázku budoucnosti v rámci cíle 

diplomové práce. Celkově teoretická část představuje obeznámení se základními tématy, 

žádné zásadní téma ke stanovenému cíli nechybí. První část práce dobře připravuje na část 

druhou, empirickou. 

Empirická část práce začíná uvedením do metodologie, kde autorka představuje blíže cíl 

a formulaci otázek, dále představuje výzkumný soubor a metody sběru dat. V empirické části 

kladně hodnotím výběr a kombinaci metod. Kvalitativní design práce stojí na rozhovorech 

s dospívajícími doplněných o kruhové znázornění současných a budoucích životů a čáry 

života. Sebraná data byla podrobně zpracována a dána do souvislostí. Oporu pro jednotlivé 

kategorie a jejich vztahy ilustruje autorka v ukázkách rozhovorů. Studentka navíc v rámci 



šetření provedla komparaci se skupinou dospívajících žijících ve svých biologických 

rodinách.  

V rámci diskuse jsou odpovězeny výzkumné otázky a dány do souvislosti s teoretickým 

ukotvením práce. Stanovené cíle práce byly naplněny, přestože autorka sama reflektuje 

limity práce a nastiňuje další možné výzkumné rozšíření v dané problematice.  

Po formální stránce nemá diplomová práce zásadní nedostatky, v práci studentka využívá 

široké spektrum bibliografických zdrojů, zahrnuje zahraniční publikace a v textu dodržuje 

citační normu.  

Spolupráce se studentkou v rámci vedení práce byla bez potíží. Měla o problematiku zájem, 

pravidelně postupy práce konzultovala, respektovala doporučení, ale nebála se k nim 

přistupovat kriticky. Pracovala v rámci svých možností aktivně, samostatně a zodpovědně.  

Výslednou práci považuji za zdařilou. Struktura odpovídá požadavkům kladeným 

na absolventskou práci.  

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

 Jaký má autorka názor na to, jak by se mělo s představami o budoucím životě u dětí 

z dětských domovů pracovat a k  čemu by případně taková práce měla směřovat? 
 

 Zpracování dat je obsáhlé a podrobné, napadá autorku, zda by k  závěrům mohla 

dojít i jiným designem výzkumu, bylo by možné něco vynechat? Zvažovala jiný design 

výzkumu, a pokud ano, proč se rozhodla pro tento? 
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