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Autorka se ve své práci rozhodla věnovat akčnímu výzkumu, kdy dlouhodobě (cca rok 

a půl) pracovala se skupinou dětí v DD ve věku 6–11 let a snažila se vytvořit metodiku 

skupinového programu pro rozvoj sociálních a emočních dovedností. Oceňuji vysokou míru 

osobní angažovanosti a znalosti terénu i specifik dětí v ústavní výchově, které diplomantce 

umožňují hluboký vhled do tématu, ale zároveň je u projektů tohoto typu důležité reflektovat 

vliv a roli badatele a jeho roli při sběru, ale i interpretaci dat. Téma je aktuální, potřebné a má 

potenciál oslovit pedagogické i poradenské pracovníky pracující s ohroženými dětmi nejen 

v sektoru ústavní výchovy.  

V rámci teoretické části autorka postupně objasňuje pojmy a koncepty, které se k 

vybrané problematice různým způsobem vztahují. Řazení jednotlivých částí za sebe dává smysl, 

jednotlivé kapitoly na sebe poměrně logicky navazují a čtenář se v nich může bez větší námahy 

orientovat (snad jen s výjimkou přechodu mezi podkapitolami Specifika psychosociálního 

vývoje u dětí v DD a Skupinová práce, kde bych jako čtenář potřebovala nějaké odůvodnění 

této návaznosti. Celkově je teoretická část rozsahem střídmější (18 stran), ale jako čtenář 

nemám pocit, že bych nějaké významné téma postrádala, dokonce jsem ráda, že se studentka 

nevěnovala nabízejícímu se představení systému ústavní výchovy, typům zařízení, legislativě 

apod., pro cíle práce a celkovou tematickou koncepci to není nezbytně nutné. Jako 

nejzajímavější a inovativní kapitolu vnímám poslední segment teoretické části, kde studentka 

představuje některé konkrétní programy na rozvoj sociálních dovedností u dětí v DD. Celkově 

autorka s vymezenými termíny a subtématy operuje i v praktické části, obě části spolu 

komunikují. Bibliografické zdroje autorka cituje korektně dle citační normy, počet použitých 

zdrojů je standardní, s podílem cizojazyčných zdrojů.  

Oceňuji, že studentka v praktické části cílí na ambici vytvoření programu rozvoje 

sociálních dovedností pro práci se skupinou dětí vyrůstajících v dětském domově, tohoto cíle 

se konzistentně drží, i když pracuje s různými metodami sběru dat (pozorování při realizaci 

programu i mimo něj, vedení deníku, rozhovory s vychovateli, sociometrický dotazník, studium 



spisové dokumentace…). Celkově působí metodologický postup autorky promyšleně, 

propracovaně, citlivě vůči zkoumanému vzorku dětí. Zvláště bych chtěla komentovat snahu 

badatelky o supervizní zpětnou vazbu od psychologů, kteří pracující s podobnou skupinou 

klientů a vypořádání se s nečekanými změnami ve skupině spojené s odchodem sourozenecké 

skupiny dětí. Diplomantka v praktické části de facto abstrahuje od samotné metodiky, pracuje 

s daty sekundárně, analyzuje posuny dětí v různých oblastech sociálních dovedností, které 

demonstruje jednak autentickými ukázkami z programu, tak i vlastní interpretací, doplněnou o 

další zdroje dat (výpovědi vychovatelů, sociometrický dotazník). Druhou linií empirické části 

je reflexe faktorů, vlivů, které intervenují průběh skupinových sezení i možné výsledky. Při 

prvním čtení jsem očekávala, že se text posloupně k metodice posune, ale vlastně oddělení 

samotné metodiky do přílohy bylo pro mě nečekaným, ale vlastně velmi uváženým krokem.  

Závěrečnou diskuzi a závěr hodnotím pozitivně, diskuze je velmi dobře strukturovaná a 

členěná. Autorka také reflektuje přínosy a limity své práce.  

Z jazykového hlediska je práce velmi čtivá, s dobrou jazykovou korekturou. Drobnou 

připomínku mám jen k výskytu neakademického jazyka u některých slov – „skupinka“, „teta“, 

které svědčí o „interním jazyku“ a žitou zkušeností badatelky.  

 

Závěrem lze konstatovat, že autorka ve své diplomové práci prokázala schopnost 

interpretovat data, vytyčené cíle se podařily jednoznačně naplnit, na výzkumné otázky 

odpověděla s oporou v konkrétních datech.  Práce je celkově kvalitní, splňuje kritéria kladená 

na tento druh publikací, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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