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Bakalářská práce: Analýza kasuistik klientů projektu" Vstup do života" 

Posuzovaná závěrečná bakalářská práce má 67 stran a rozsáhlou přílohovou část. 

Práce je uspořádána do 6 základních oddílů. Její struktura je jasná a přehledná. 

Studentka zvolila téma, jehož zpracování je velmi potřebné. Tato oblast je jí velmi 
blízká osobní účastní při realizaci projektu " V stup do života "a i osobní zkušeností při 
dlouholeté dobrovolnické práci v Dětském domově a Školní jídelně, Benešov, Racek 1. 
Autorka vyšla za svých zkušeností při porovnání dvou typů výchovy dítěte - rodinné 
a ústavnÍ. 

V teoretické části se autorka zaměřila na objasnění charakteristiky dvou systémů péče 
o děti v ČR - rodinného a ústavního - a vymezení základních pojmů. Sledovala rovněž podíl 
činnosti jednotlivých ministerstev na výchově děti mimo rodinu. 
Uvědomila si, že výchova v rodině je naprosto nezaměnitelná a jedinečná pro vývoj dítěte. Ví, 
že společnosti je však skupina dětí, která ve svých rodinách vychovávána být nemůže. 
Zařízení pro výkon ústavní výchovy se všemožně snaží zabezpečit dětem podmínky pro 
zdravý vývoj, děti do života připravit a eliminovat následky pocitu odmítnutého dítěte. 

Rodinu však nikdy nahradit nemohou. 

Studentka velmi dobře pochopila, že mladiství, kteří po dovršení 18 let nebo ukončení 
přípravy na povolání opouštějí dětské domovy, se stávají skupinou rizikovou a lehce 
zranitelnou. Činnost neziskových organizací a různých projektů na pomoc těmto mladistvým 
je nesmírně důležitá. 

Tvůrčí hodnotu bakalářské práce představuje praktická část, kde nás studentka 
seznamuje s činností Občanského sdružení Člověk hledá člověka a jeho projektem "Vstup 
do života". 

Informace získané ve výzkumné části zpracováním kasuistik dávají nahlédnou do 
myšlení a názorů mladistvých, do jejich zkušeností a představ před opuštěním dětského 
domova. Všimla si rovněž podílu citové deprivace pro utváření osobnosti dítěte a vlivu pro 
další život. 

Předložená bakalářská práce má velmi dobrou formální úroveň s využitím dostupné 
literatury. Metody výzkumu byly zvoleny adekvátně a výsledky mají dobrou vypovídající 
hodnotu. Jsou tak základem pro další zpracování. 

Práci hodnotím jako výbornou. 
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