
Univerzita Karlova,  

Filozofická fakulta 

Katedra sociální práce 

 

Posudek vedoucí bakalářské práce Terezy Pelikánové  

Název práce: Role neziskových organizací při integraci mladých dospělých z dětských 

domovů do dospělého života 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou odchodu mladých dospělých z dětských domovů. 

Zejména pak rolí neziskových organizací v tomto procesu.  Cílem bakalářské práce bylo 

zmapovat roli neziskových organizací, které působí při integraci mladých dospělých z 

dětských domovů do dospělého života.   

 

Práce je rozdělena do celkem 7 kapitol, zakončena seznamem literatury, seznamem zkratek, a 

přílohami (2).  

Prvních pět kapitol se zabývá popisem systém péče o děti, které nemohou vyrůstat ve své 

původní rodiče (náhradní rodinná péče, ústavní péče), legislativním vymezením dětských 

domovů ve fázi odchodu mladého dospělého a možnosti kontaktu odcházejícího se sociálními 

kurátory i s neziskovými organizacemi.   

Zvláštní kapitola je věnována organizacím nestátnímu neziskového sektoru i přehledu 

konkrétních jednotlivých organizací zaměřeným na tuto cílovou skupinu. Tyto jsou rozdělené 

na poskytovatele sociálních služeb (dům na půl cesty) a neziskové organizace - provozovatele 

programů a projektů.  

Od páté kapitoly dál autorka popisuje svůj kvalitativní výzkum. Cílem výzkumu bylo 

zkoumat, jaké formy podpory od těchto organizací jednotliví mladí využívají v kontextu 

celkové podpory, která je jim nabízena, jak tuto podporu hodnotí a které formy podpory jim v 

systému chybí. Na základě výzkumného cíle byly stanoveny výzkumné otázky: jaké formy 

podpory mladí lidé při odchodu z dětských domovů využívají?; jaké je zastoupení služeb 

neziskových organizací ve výčtu využité podpory? ; jaké formy podpory těmto lidem ve 

stávajícím systému chybí? 

Autorka zvolila polostrukturované rozhovory s celkem 8 respondenty.   

Bohužel došlo k relativně zásadní metodologické chybě při výběru respondentů.  Autorka 

zvolila její známé, kteří vesměs představují úspěšné příklady lidí schopných orientovat se a 

využívat nabídky neziskových organizací.  Práce tak nezachycuje případy, kdy mladí lidé 



mají zásadní problémy se zařazením do většinové společnosti a trpí víceméně chronickými 

těžkostmi v sociálním fungování.  

Usuzovat proto obecně na roli neziskových organizací, které podporují mladé dospělé z 

dětských domovů při přechodu do samostatného života, z tohoto materiálu možné není. Osm 

respondentů jejího šetření patřilo mezi lépe integrované jedince. 

Zajímavý by byl pohled hůře integrovaných osob – tyto se však v práci neobjevily.  Možná by 

se pak ukázaly určité deficity i na straně neziskových organizací.  

 

Těmto metodologickým pochybením by bývalo šlo předejít, kdyby autorka svoji práci a její  

jednotlivé fáze konzultovala s vedoucí.  

 

Po formální stránce je práce v pořádku, psaná kultivovaným jazykem, přináší zajímavé 

přehledové pasáže.   

Návrh hodnocení: velmi dobře – dobře, výsledná známka bude záviset na kvalitě obhajoby.   

 

Otázka k obhajobě:  

Pokuste se najít příklad hůře integrovaného mladého člověka z vaší cílové a skupiny.  Pokuste 

se navrhnout postupy, jak by šlo v tomto případě ze strany organizací a institucí efektivně a 

včas pomoci.  
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