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Morální chování klientů domu na půl cesty 

Práce má obecný cíl najít zpúsoby účinné podpory klientll domu na púl cesty (dále jen DOM) 
v oblasti morálního chování. V úvodních kapitolách teoretické části autorka shrnuje relevantní teorie 
psychického vývoje a podrobněji se věnuje významným nepříznivým vlivúm, které na tento vývoj 
púsobí. Zde i v celé práci postrádám větší zřetel k faktorllm souvisejícím s tzv. nezdolností; faktory 
přispívající k psychickým obtížím a sociálnímu selhávání jsou pokryty komplexně. Čtvrtá kapitola je 
obsáhlým shrnutím vývoje na poli teorií morálního chovánÍ. Sama tato kapitola by téměř mohla být 
podána jako závěrečná práce. Autorka zde osvědčuje široký rozhled i schopnost kriticky hodnotit 
prameny. 

Ve vlastní studii morálního chování klientú DOM vychází autorka z Restova modelu 
determinant tohoto chování. V páté kapitole ilustruje na událostech z DOMU, jak vypadá morální 
senzitivita klientú, jej ich morální úsudek, jej ich morální motivace a jejich morální charakter. 
Systematicky pak zkoumá tyto determinanty u 12 klientú DOM a pro porovnání využívá "vzorek" 
pracovníkú DOM. Jako výzkumné nástroje autorka použila vlastní Dotazník reálných morálních 
situací (zkonstruovaný podle situací, která se skutečně v DOM přihodily), řízený rozhovor testující 
klientovy postoje v pěti "morálních situacích" a Schwartzúv inventář hodnot. Testováno bylo 15 
hypotéz. Výsledky jsou prezentovány jako třídění prvního stupně, uplatnění statistických testú nebylo 
možné pro malou velikost obou zkoumaných vzorkll. Výsledky jsou interpretovány adekvátně. 
V závěru práce autorka navrhuje ~ až pří I iš opatrně - zpúsoby, jimž by bylo možné podporovat 
morální chování klientú DOM. 

Práce je napsána srozumitelně, téměř bez chyb. V citacích je dvakrát uveden rok vydání. 

Práce je velice rozsáhlá. Odhaduj i, že v normostranách by měla skoro dvojnásobek stávajících 
170 stran. Citovaných pramenll je mnoho, podstatná část citací je z cizojazyčné literatury. 

Autorka nepochybně osvědčila schopnost definovat problém, orientovat se v relevantních 
teori ích, navrhnout a real izovat výzkumné šetření odpovídaj ící jej ím možnostem a vyvodit z něj 
závěry korespondující s teoriemi i závěry přínosné pro praktickou práci. 

Práci doporučuj i ve stručné podobě k publ ikaci v odborném tisku. Práci je možné uznat jako 
rigorózn í. 
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