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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Lucie Jarošová: Vazba na rodinu nezletilých bez doprovodu 

Téma diplomové práce se mi jeví nanejvýš aktuální a vhodné, neboť péče o 
nezletilé bez doprovodu, čili o velmi zranitelnou skupinu, je u nás v podstatě 
nová a tímto způsobem neprozkoumaná záležitost. I z práce studentky je zřejmé, 
že dosud se péče o nezletilé zaměřovala spíše na organizační záležitosti. Proto je 
tak cenné, že měla odvahu otevřít téma základní, kterým jsou vazby nezletilých 
na původní rodinu i na ostatní významné osoby v novém prostředí. 

Lucie Jarošová zvolila podle mého názoru výborný postup zkoumání 
daného tématu. Věnovala se pečlivě studiu dostupné literatury, systematicky ve 
své diplomové práci seřadila základní pojmy a poznatky a dospěla k tomu 
nejpodstatnějšímu, tedy k praktickému výzkumu. Celá tato náročná práce 
vyústila v osobité poznatky a závěry. 

Kvalitativní výzkum, který studentka zvolila, se mi jeví jako nejlepší 
dostupná metoda, odpovídající její praxi i možnostem a věku respondentů. 

Diplomantka velmi dobře a odborně zpracovala dostupnou zahraniční i 
naši literaturu a přehledně ji uvedla. V souvislosti s tématem diplomové práce 
považuji za důležité, že se věnovala i osobní motivaci zahraničních odborníků 
k danému tématu.Rozsah odborné literatury, kterou studentka uvádí a kterou 
v textu patřičně cituje je úctyhodný. Líbila se mi i logická struktura zpracování 
diplomové práce. Jednotlivé kapitoly mají logickou návaznost a jdou od 
základních pojmů k složitější teorii a výkladům. 

Jako nejcennější na celé práci se mi jeví schopnost studentky aplikovat 
teoretické závěry z odborné literatury na příkladech, které zná ze své praxe, ze 
zaměstnání v Zařízení pro děti - cizince (ZDC). 

Nové v diplomové práci se mi zdají pohledy na kulturní okruhy rodin 
v jednotlivých zemích ve vztahu k náboženství, doplněné praktickými a 
specifickými zkušenostmi z práce s klienty ZDC. Hloubka těchto poznatků je 
značná, neboť je podložena dlouholetou praxí i teoretickými znalostmi. 

Oceňuji také to, že výsledky diplomové práce jsou přínosné pro praktické 
využití. Z výsledků výzkumu totiž jasně vyplývá, jak důležité jsou pro klienty 
vztahové vazby, emoční pouta a klíčové vztahové osoby i, většinou, 
nedobrovolné odpoutání se od nich. Zajímavá je vazba na matku a otce i na 
vztahy v případě úmrtí některého z nich či jich obou. 

Výzkum také zdůraznil v jak obtížné situaci se klienti nacházejí, že jim 
chybí základní vztahy a nakolikje pro zaměstnance ZDC obtížné tyto vztahy 
nahrazovat. 

Za velmi originální považuji to, že studentka hledá také pomoc pro lidi, 
kteří pracují s tak náročnou klientelou. Doporučuje individuální supervizi i 
systematické sledování vývoje vztahových vazeb klientů během celého pobytu 



v zařízeních. Zvláštně doporučuje podporovat kontakty klientů s hostitelskými 
rodinami. Doporučuje také věnovat ještě více péče a možností kontaktu klientů 
s původní rodinou, neboť psychologické rozpoložení klientů se odráží také ve 
vztazích, které navazují v novém, cizím prostředí. 

I formální úroveň práce se mi zdá velmi dobrá, stylisticky přesná, 
s jasnými formulacemi, výzkum je doplněn přehlednou tabulkou. 

Celková úroveň práce je výborná. Diplomová práce je vedena základní 
nosnou myšlenkou důležitosti vazby na rodinu nezletilých bez doprovodu. Tato 
vazba je důležitá jak v původní rodině, tak i v novém, neznámém prostředí a 
přenáší se na další vztahy, nejčastěji na zaměstnance ZDC. 

Diplomová práce v souvislosti s uvedeným výzkumem umožňuje bližší 
vhled na význam pojmu "domov" pro nezletilé bez doprovodu. 

Osobně by mě také zajímaly některé zkušenosti z hostitelských rodin. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako vynikající a 
doporučuji klasifikovat známkou výborně. 

V Praze, dne 20. 1. 2008 

Ing. Věra Roubalová Kostlánová 
psychoterapeutka, supervizorka 


