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Studentka se ve své bakalářské práci zaměřila problematiku dětí umístěných v dětských 

domovech u nás a Německu, kde studentka absolvovala svoji praxi v rámci programu 

Erasmus. Cílem bakalářské práce je komparativní porovnání systému péče o osiřelé děti ve 

dvou zemích, zda se liší práce sociálního pracovníka v péči o tyto děti.  

Bakalářská práce je členěna do 8 kapitol. Teoretická část se věnuje rozborem legislativního 

prostředí v péči o osiřelé děti v České republice a Německu, kde studentka porovnává rozdíly 

v právním systému jednotlivých zemích. Vše je velmi uspořádáno do tabulek, které popisují 

rozdíly v jednotlivých zemích. Studentka velmi podrobně a strukturovaně zpracovala celou 

problematiku osiřelých dětí včetně historického vývoje sytému péče o děti v obou zemích. 

Dále ve své práci popsala problematiku sociální práce s dětmi, předpoklady sociálního 

pracovníka, úskalí této náročné práce osiřelé děti v obou zemích.  Využila všechnu dostupnou 

literaturu, právní normy a další prameny, které vystihují danou problematiku.   

Praktická část předkládá a analyzuje výsledky polo strukturovaného rozhovoru s dětmi a 

s vychovatelkou Dětského domova v Horních Počernicích a dětského domova se školou 

Sansta Maria Haus. Rozhovor byl uskutečněn s 6 dětmi ze jmenovaných domovů a jednou 

vychovatelkou domova. Studentka se ve svém rozhovoru zaměřila na psychosociální potřeby 

dětí (vnímání bezpečí a jistoty, lásky a sounáležitostí a budoucí seberealizace). Hlavní 

výzkumnou (průzkumnou) otázkou bylo zjistit, jaký mají pocit děti žijící v dětském domově. 

Jak vnímají vytvořené podmínky v domově, jaké mají sociální vazby, co vnímají jako klady a 

zápory v domově a zda se liší péče o tyto děti. Vychovatelka svým rozhovorem poskytla 

studentce zpětnou vazbu, jak ona vnímá péči o osiřelé děti. Velmi pěkně popisuje studentka i 

rozdílnost všedního dne dětí v domově Horní Počernice a Sansta Maria Haus, jejich historií 

vzniku. Odpovědi respondentů zaznamenávala a přepsala do přehledného textu.  Rozdíly 

odpovědí respondentů Sansta Maria Haus a respondentů domova Horní Počernice studentka 

diskutovala v praktické části průzkumu.  
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Závěrem shrnula rozdíly péče (klady a zápory) o osiřelé děti v obou zemích.  Celý průzkum 

dle mého názoru byl velmi těžký na zpracování a interpretaci výsledků. Velký důraz kladu na 

to, že studentka byla v rámci své praxe i přímým účastníkem dění v jednotlivých domovech. 

Využila i pro svůj průzkum metodu pozorování  a tak si mohla vytvořit i svůj vlastní názor na 

péči osiřelé děti. Zpracování výsledků a interpretaci dat zvládla úspěšně.  

Bakalářská práce je po formální stránce velmi dobře zpracovaná. Studentka použila 

dostupnou literaturu vztahující se k problematice systému péče o osiřelé děti v obou zemích. 

Teoretická část navazuje na praktickou část práce.    Dále pro svoji práci využila vlastní praxi 

v zařízeních a tak získala i cenné informace a náhled z praktického hlediska sociální práce o 

problematice péče o osiřelé děti.  

 

Hodnocení: Výborně. Doporučuji k obhajobě. 

Otázky k obhajobě:  

Byly provedeny podobné výzkumy, průzkumy či studie na podobné téma v České republice?  

Domníváte se, že je v České republice propracovaný systém následné podpory o děti 

vycházející z dětských domovů?  

Zpracovala: PhDr. Válková Monika  

V Praze dne 21. 5. 2019 

 

 

 


