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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: Veronika Jaklová 

Název práce: : Systém formální pomoci dětem z dětských domovů při přechodu do 

samostatného života 

 

Vedoucí práce: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. 

Oponent/tka: Mgr. Jitka Hošťálková 

Navržené hodnocení: „výborně“ A 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

S ohledem na to, že v dětských domovech stále žije více než 4 000 dětí (MŠMT, 2018) a s ohledem 

na měnící se pozici dětských domovů v důsledku transformace systému péče o ohrožené děti, 

zvolila si autorka velmi aktuální téma. 

Autorka má jasně formulovaný hlavní cíl práce: „zjistit, jak funguje systém formální pomoci dětem 

z dětských domovů při přechodu do běžného života a zároveň identifikovat bariéry v rámci 

formálního systému, se kterými se děti musí potýkat“, který pak rozpracovává do výzkumných 

otázek. Všechny výzkumné otázky jsou v práci zodpovězeny.   

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Autorka se opírá o velké množství relevantních zdrojů, včetně řady zahraničních. Zejména 

v teoretickém ukotvení práce autorka prokazuje schopnost pracovat s četnou zahraniční teoretickou 

literaturou (teorie implementace a teorie vynořující se dospělosti).  

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Autorka výborně kombinuje sekundární data z četných dokumentů veřejné politiky a odborné 

literatury s vlastními primárními daty. Autorka má velmi precizně a transparentně popsán 

metodický postup. Zvolila kvalitativní metodologický přístup a s ohledem na zvolenou teoretickou 

perspektivu – implementační teorie ve veřejné politice – vhodně vybrala respondenty z řad 

liniových pracovníků (OSPODů, neziskových organizací pomáhajících dětem z dětských domovů a 

ředitelů dětských domovů).  

 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
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Autorka prokazuje výraznou schopnost analyzovat veřejně politický problém, vyvozovat závěry a 

odborně argumentovat za využití informací z předchozího studia odborné literatury.  

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Autorka jasně odděluje převzatá tvrzení a zjištění od zjištění vlastních.  

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?    

   

Autorka správně cituje a prokazuje výbornou stylistickou úroveň. Autorka má dar psát velmi jasně a 

výstižně, ukázkově používá odbornou terminologii.  Výsledky empirického šetření jsou přehledně 

zpracovány v souladu s požadavky na zpracování kvalitativního výzkumu. Možná mohla autorka na 

pár místech (např. str. 46) trochu „šetřit“ doslovnými úryvky z rozhovorů, ale lze to přičíst na vrub 

snaze dokázat čtenáři, že se jednotliví respondenti, napříč profesemi, shodovali.  

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Práce přináší řadu zajímavých a nových poznatků, z nichž některé by mohly sloužit i jako podklad 

pro další tvorbu politiky. Například zjištění, že péče o děti opouštějící dětské domovy není nijak 

komplexně řešena a v důsledku jasné státní priority podporovat pěstounství nejsou ústavní zařízení, 

ale tím i děti v nich umístěné, předmětem politického zájmu a tím i potřebné podpory. V důsledku 

orientace systému na pěstounskou péči se stávají děti z dětských domovů opomíjenou cílovou 

skupinou péče o ohrožené děti. Dalším identifikovaným problémem je značný rozsah kompetencí 

v této oblasti přenesený na regionální a lokální samosprávu, což vede k nerovnoměrné kvalitě 

poskytované péče.  

Autorka dále identifikovala bariéry začlenění dětí opouštějících dětský domov do běžného života, 

kdy velmi zajímavým zjištěním je kromě řady dalších např. bariéra v podobě biologické rodiny 

dítěte. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Jaké změny politiky péče o ohrožené děti (děti v dětských domovech) by autorka na základě svých 

zjištění navrhovala?   

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Předložená práce je zcela v souladu s požadavky na bakalářskou práci, je promyšlená, precizně 

vypracovaná a konzistentní a ukazuje na autorčin hluboký vhled do sledované problematiky. Z výše 

zmíněných důvodů doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm „A“. 

 

 

 

Datum:         Podpis: 
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