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Konstrukce programů přípravy na život pro děti a mladistvé vyrůstající v dětském 
domově 

Autorka zkoumala sestavu dětí, které vyrostly vjednom tuzemském dětském domově. 
Pokoušela se mapovat obtíže, na které tyto děti narážely a vyvodit z toho doporučení pro 
výchovu dětí, které jsou nyní v péči dětských domovů. 

Úvodní kapitoly popisují právní a instituční rámec péče o ohrožené děti v ČR, příčiny 
znevýhodnění dětí vyrůstajících v dětských domovech a také přehled potřeb těchto dětí podle 
Pesso-Boyden systému. V této části práce jsou využity hlavní relevantní domácí zdroje, 
zejména práce z okruhu pražské školy psychické deprivace. 

Vlastní výzkum se opírá o rozbor dokumentů, rozhovory s vychovateli a rozhovory 
s klienty jednoho dětského domova. Na souboru čtrnácti kazuistik autorka ilustruje obtíže 
v sociálním fungování mladých lidí, kteří byli vychováni v ústavním prostředí. Výsledky jsou 
prezentovány jako třídění prvního stupně základních sledovaných znaků a jako kazuistické 
popisy. liná metoda byla u tak malého vzorku těžko možná. Pozoruhodná je shoda mezi tím, 
co si o působení dětského domova na klienty myslí vychovatelé a jak relativně příznivě 
hodnotí vliv svého pobytu klienti, i když objektivní znaky jejich fungování vykazují stejné 
deficity jako v jiných studiích zaměřených na tuto problematiku. 

Interpretace rozdílů ve výsledném působení ústavní výchovy na jednotlivé děti, 
podaná v kapitole 9.3, stejně jako soubor doporučení pro výchovné plisobení na děti 
vyrůstající mimo vlastní rodiny, který obsahuje kapitola 10, jsou důkazem toho, že autorka 
pronikla do problému hluboko, dobře se v něm orientuje a je schopna koncepčně uvažovat o 
potřebných systémových změnách. 

Práce je napsána srozumitelně, bez chyb. Citace jsou správné až na neobvyklý způsob 
citování české legislativy. Ocel1uji i to, že autorka v práci využívá příspěvky z konferencí a 
údaje získané na přednáškách a opírá se také o vlastní zkušenost z práce v dětském domově. 
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