
 

Datum 25.5.2021   

  podpis vedoucího práce 

 
POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PÍSEMNÉ PRÁCE 

 

Student: YASMÍNA BRAHEM 

Téma práce: Problematika odchodu dětí z dětského domova do reálného života 

Přechod dětí z dětského domova k samostatnosti 

Vedoucí práce: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 

Oponentura PhDr. Monika Nová, Ph.D. 
 

Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Studentka svůj cíl práce pojednat o problematice přechodu dětí z dětského domova do 
samostatného života, poukázat na úskalí nedostatečné připravenosti a vybavenosti hmotné i 
psychické pro život, splnila. Studentka použitou metodiku zpracování získaných informací a 
dat volila vhodně, vzhledem k řešenému tématu práce. Zaměřila se zejména na historické 
kořeny ústavní péče pro siroty, popsala problematiku sociální práce v případě výlučné 
ústavní péče.  Studentka popsala všechny typy zařízení pro výkon ústavní a ochranné 
výchovy v ČR. 
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Studentka odbornou literaturu nastudovala a snažila se publikované odborné obsahy použít 
v celém textu předkládané bakalářské práce. Seznam použitých informačních zdrojů 
odpovídá požadavkům bibliografické normy, počet odkazovaných odborných titulů je 
přiměřený, všechny jsou k tématu relevantní a aktuální. 

Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Formální a jazykové zpracování je přiměřené.  

Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Šetření fungování dětského domova, analýza možností bydlení po odchodu z dětského 
domova, zejména tréninkové bydlení, dům na půli cesty, azylový dům, další možnosti 
ubytování, byli východiskem pro nastavení šetření. Nepříznivé účinky ústavní výchovy a 
psychická deprivace jsou sestaveny metodologicky správně, naplňují parametry průzkumu, 
metodika i definované úkoly jsou smysluplné a ověřitelné, zpracování získaných dat výborné, 
závěry a doporučení, jež vyplývají z průzkumu, odpovídají stanoveným cílům.  

Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Lze konstatovat, že studentka  splnila cíle práce a formulovala přínosné závěry. 

Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 
Popište, jaká je současná praxe (metody, postupy, legislativa) při prosazování sociálních 
podniků. 
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