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Hodnocená diplomová práce se věnuje problematice představ adolescentů z ústavní výchovy o své 

vlastní budoucí rodině. Zvolené téma je poradensky i empiricky zajímavé. Mentální reprezentace 

vlastního budoucího rodinného i dalšího fungování u jedinců, u nichž lze očekávat, že jejich primární 

vztahy s rodiči i modely rodinného soužití jsou různými způsoby narušené, ne-li dysfunkční, se 

mohou stát i významným terapeutickým tématem.  

Teoretická část představuje kvalitní obeznámení s tématy, které vhodně ukotvují reflektované téma. 

První kapitola se věnuje instituci rodiny. Studentka zvolila komparativní pojetí, tuto část považuji za 

povedenou, jsou zde uvedení i autoři, kteří nepatří mezi tradičně citované. Další kapitola se věnuje 

přehledně a přitom úsporně ústavní výchově, což považuji také za vysoce relevantní, kapitola jako 

přiměřený vhled a obeznámení s problematikou. Zde mám jedinou drobnou poznámku k citování 

legislativních norem, která není úplně v pořádku.  Poslední kapitola se zaměřuje na specifika života 

dospívajících v DD a v rodině. Zde studentka dobře zvolila redukcionistický přístup, kdy 

komentovala pouze ta témata, která se bezprostředně týkají jejího empirického zájmu. Teoretická 

část tak nepředstavuje parafrázovanou kompilaci, ale autorka jednotlivé koncepce srovnává, místy i 

podrobuje kritice, ptá se a čtenáře provází a vtahuje do empirické problematiky. Teoretická část tak 

pravidelně komunikuje s částí praktickou. Z hlediska použití bibliografických zdrojů jde o práci, 

která pracuje s rozsáhlým rejstříkem zdrojů, s aktuálními zdroji, zahraniční publikace jsou 

zastoupeny ve vysokém podílu.   

V metodologické pasáži studentka prokázala, že má v oblasti stanovování výzkumných cílů, ale i 

prostředků (volba metod sběru dat) dostatečné vědomostní zázemí. Autorka popisuje detailně postup 

sběru dat, volbu a výzkumného vzorku (dospívající z DD a kontrolní skupina adolescentů 

vyrůstajících v rodinách) i odůvodnění volby výzkumných nástrojů. Cíle, které si autorka klade, jsou 

explicitně vyjádřeny a je k nim v textu postupně směřováno. Vzhledem k charakteru empirického 

zájmu i metodologického nástroje byl zvolen kvalitativní design výzkumu. Prezentace dat a jejich 

následná interpretace je poměrně hutná, autorka sleduje několik zásadních kategorií, které se při 



analýze dat ukázaly jako stěžejní. Jako čtenáři by mi však trochu pomohlo, kdyby byl text více 

organizovaně členěn do očíslovaných subkapitol. Autentické výpovědi účastníků jsou vybrány 

s vysokým ilustrativním nábojem. Výsledky jsou formulovány přesvědčivě, lze ale diskutovat o 

rozsahu analyzovaných témat, vzhledem k designu studie si umím představit, že by mohlo být 

použito méně témat a spíše by se hledaly vztahy mezi jednotlivými kategoriemi. Např. úvodní 

představení vybraných 4 účastníků sondy bych zredukovala, využila tabulek, aby mohl být 

prezentován celý výzkumný soubor a ne jen jeho část. Cíle práce byly naplněny, na výzkumné 

otázky je odpovězeno přesvědčivě. Oceňuji závěrečnou prezentaci nejdůležitějších výsledků, které 

mohou být inspirací pro všechny pomáhající pracovníky, kteří s dětmi a dospívajícími v ústavní péči 

pracují. Práce přináší zajímavá a přínosná zjištění. Některé vybrané výsledky si umím představit, že 

by mohly být publikovány v relevantním odborném periodiku.  

Část diskuze je vyspělá, studentka dokazuje, že umí své nálezy zasadit do kontextu teoretických 

koncepcí i srovnatelných empirických zjištění.  

Výslednou práci autorky považuji za zdařilou. Rozsah práce a její struktura odpovídají požadavkům 

kladeným na diplomovou práci. Z jazykového hlediska je psána akademickou dikcí s kvalitním 

terminologickým aparátem, bez výskytu chyb či překlepů.  Práce obsahuje všechny povinné části. 

  

Oponovanou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

Otázky k obhajobě:  

1, Liší se něčím představy respondentů, kteří mají aktuálně partnerský vztah od těch, kteří 

momentálně vztah nerealizují? Resp. jak hodnotí studentka vliv romantických vztahů v adolescenci 

na představy o budoucí rodině?  

2, Jaká zjištění byla pro studentku překvapivá?  

 

 

V Praze dne 28. 8. 2018      PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.  


