
Oponentský posudek bakalářské práce Johany Klasové "Konstrukce 
programů přípravy na život pro děti a mladistvé vyrůstající v dětském domově" 

Autorka ve své práci zúročila dlouhodob} z~iem o problematiku dětí žijících mimo vlastní 
rodinu i osobní praktickou zkušenost s touto cílovou skupinou. Na základě roZh"VorLI a 
dotazníků analyzovala situaci klientů, kteří již dětský domov opustili a pokusila se formulovat 
doporučení pro další zlepšení programů pi'"ípravy na život. 

Téma vzhledem k vysoce potřebné potf-ebné okrajové irelevantní 
současným potí'ebám 
oboru 
Téma vzhledem zvoleno témaje příliš téma mohlo být širší předkladateli 

k možnostem adekvátně rozsáhlé chyběla 

zpracovatele možnost 
adek vátně téma 
uchopit 

--

Typ práce teoretická kompilační srovnávaj ící empirická 
systémy 

Rozsah práce ~řimčřen,' nedostatečný příliš velký 
Struktura práce vyvážená nevyvážená s chybějícími s chybějícími 

významnými daty 
teoriemi 

Schopnost formulovat výborná dobrá nejasné vlastní 
vlastní názory/ nejasná 
názory/východiska východiska 

•• vv ,--

Stylistika pnmen:na šroubovité vyjadřování příliš 
I vyjadřování hovorové 

GI"amatika - I správná s ojedinělými s množstvím chyb 
chybami 

Úprava textu pf"i ll1čf"enú při.iatelná nepřeh ledná 
Práce s literaturou přiměřená zbytečně mnoho málo citované 

citací! citace literatury 
zbytečně dlouhé 

Využívání zahraniční při měřcné ci tací z cizí citace z cizí 
literatury literatury je I iteratury chybí 

minimum 
Schopnost kriticky v)'bornú dobrá není patrná 
hodnotit pramenv 
Zpracování přehledu~rávné- s menšími se závažnými 

" I nedostatky ncdostatky JlI"amenu ' 
----I---

Metody zvolené použita jedna daly se užít metody nejsou 
adekvátně, metoda. je adekvátnější zvoleny 

! použito více adekvútní metody adekvátně 

metod 
Zpracování dat kvalititativní. kvalitativní kvantitativní, 

statistické třídění prvního 
stupně 

Praktická využitelnost vysokú dobnl nejasná 
výsledků i 

Naplnění cíle práce I cíl splněn cíl splnčn cíl se nepodaři 10 
I Č lstečnč naplnit 

Hodnocení I výbm"nč wlmi dobře dobře nevyhovuje 



Jiné připomínky: Teoretická část komplexně popisuje současný systém péče o děti žijící mimo 
vlastní rodinu a kriticky ho hodnotí. Zajímavě aplikuje Pesso-Boyden koncept poH'eb na danou cílovou 
skupinu. Přes dílčí formulační nepřesnosti (napf·. str. 9 - přímá práce není jen v kompetenci obcí. ale i 
krajll. nebo str. 12 - pro liplnost chybí mezinárodní osvojení) v ní autorka osvědčuje solidní orientaci 
v problematice. 
V praktické části je využita zajímavá metoda rozhovori't s klienty, kteří již DD opustili v kombinaci 
s dalšími zdroji inťormací. Autora si položila ceikem 6 výzkumných otázek. což se jeví v kontextu 
práce jako příliš ambiciózní, mimo jiné i ve vztahu k velikosti výzkumného souboru. Ze stejných 
dLlvodLI bych se vyhnula i dalšímu dělení vzorku (např. podle pohlaví) a uvádění procent ve 
vyhodnocení. Přes dílčí výhrady autorka prokázala schopnost realizace výzkumných šetření 
adekvátně bakalál"ske práci. Navrhuji hodnocení v rozmezí výborně - velmi dobře v závislosti na 
kvalitě obhajoby. 

Otázky k obhajobě: 
I. ZdLlvodněte použiti Pesso-Boyclen konceptu potřeb ve své práci. 
2. Upřesněte V) užití pohledu vychovatelú při vyhodnocení praktické části. Jak hodnotíte míru 

jejich objektivity'; 
3. FOrInulujte hlavní doporučení pro tvorbu externích progralnů .... přípravy na živor·, 
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