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Předložená bakalářská práce se věnuje problematice odchodu mladých dospělých z dětských 

domovů, konkrétněji pak jejich informovanosti o možnostech následné podpory. Jedná se o 

téma vysoce aktuální a přínosné, kterému začíná být zaslouženě věnována větší pozornost, na 

úrovni systémové však stále nedochází k patřičným změnám.  

Práce je standardně dělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce autorka 

vymezuje pojem „ústavní výchovy“ z hlediska legislativy a konkrétních zařízení a blíže 

charakterizuje dětské domovy. V následující kapitole se věnuje potenciálním problémům, 

kterým mladí dospělí opouštějící instituce dětských domovů čelí. Autorka správně vycházela 

z rozsáhlé studie agentury Ipsos. V poslední kapitole teoretické části autorka vymezuje 

subjekty, které mohou být pro mladé dospělé zdrojem podpory po opuštění dětského domova. 

Praktická část logicky navazuje na část teoretickou, když autorka vymezuje hlavní cíl 

výzkumu takto: zjistit, kdo a jakým způsobem je před jejich odchodem z DD informoval 

o možnostech následné podpory. Cíl je dle mého názoru stanoven jasně a srozumitelně, 

jednotlivé pojmy jsou patřičně operacionalizovány. Autorka provedla standardizované 

rozhovory s devíti mladými dospělými ze sedmi krajů, kteří opustili dětský domov nejdéle 

před čtyřmi lety. S ohledem na karanténní opatření byly rozhovory provedeny jako 

telefonická interview. Hledání respondentů, které je obvykle v případě tohoto tématu náročné, 

věnovala autorka velké úsilí. Výsledky analýzy jsou prezentovány přehledně a doplněny o 

přesné citace z rozhovorů. 

Bakalářská práce přináší strukturované a zajímavé pojednání o problematice odchodu 

mladých dospělých z dětských domovů. Upozorňuje na nedostačující zapojení sociálních 

pracovníků působících v systému sociálně právní ochrany dětí a sociální ochrany obecně do 

řešení situace dětí umístěných do dětských domovů nejen před a po odchodu z dětského 

domova, ale také v průběhu jejich pobytu tam. V tomto směru přináší práce velmi cenný 

poznatek o tom, že „…návštěvy sociálních pracovníků v DD nevytváří prostor pro navázání 

bližší vztahu a vytvoření bezpečného prostoru, ve kterém by se mohl klient svěřit s obavami 

spojenými s odchodem.“ Výzkumná práce rovněž hovoří pro nezastupitelnou roli nestátních 

neziskových organizací a možná zlepšení ze strany personálu dětských domovů.  

Výsledky bakalářské práce shledávám zajímavé také, pokud jde o vymezení potřeb mladých 

dospělých, byť to není primárním cílem práce. Získaná data potvrzují předpoklad, že i při 



využívání možností podpory se mladí dospělí rozhodují na základě kvality vztahu, který 

s daným subjektem navázali. 

Autorka se v závěru praktické části věnuje také ideálu dobré praxe. 

Práce se opírá nejen o domácí, ale také o notné zahraniční zdroje, což velmi oceňuji. Citace 

jsou v pořádku, text je čtenářsky srozumitelný a zajímavý. 

Závěrem bych ráda ocenila autorčino nesmírné nasazení, pečlivost a kreativitu při zpracování 

bakalářské práce.  

S ohledem na výše uvedené se domnívám, že předložená práce splňuje požadavky kladené na 

bakalářskou práci, a v návaznosti na průběh obhajoby navrhuji hodnocení výborně.  

V Praze dne 9. 6. 2020.  

Mgr. Kateřina Hejnová, DiS.  


