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    Diplomová práce Anety Pavlatové řeší téma možnosti rozvoje sociálních dovedností u dětí v 

dětském domově (DO) prostřednictvím skupinové práce.  Téma vychází ze zájmu a zkušenosti 

autorky z praxe, pustila se tedy do nelehké práce výzkumně ověřit zkušenosti z praxe - možnosti 

skupinové práce s dětmi z DO. Téma považuji za aktuální a originální s významný potenciálem 

přesahu do praxe.  

     Teoretická část cílí na seznámení s tématy relevantními vzhledem k výzkumnému šetření, je 

jasně strukturovaná. I když není daná část příliš rozsáhlá, nedomnívám se, že by to bylo na škodu 

práce. Naopak oceňuji, že se jí podařilo vytvořit kvalitní základ pro pochopení tématu bez 

nadbytečného obsahu. Studentka zároveň prokazuje dobrou schopnost práce s teoretickými zdroji, 

jejich rozsah je odpovídající a neopomíná ani zahrnout zahraniční zdroje. S citační normou pracuje 

přiměřeně, neshledala jsem zde žádné prohřešky.  

     Empirická část provází čtenáře výzkumným šetřením studentky, které má několik poloh. Autorka 

se snažila vytvořit návrh metodiky práce s dětskou skupinou v DO, přičemž čerpá inspiraci v běžně 

využívaných programech (seznámení s nimi najdeme v teoretické části), které adaptuje. Zároveň si 

ale uvědomuje, že práce se specifickou skupinou dětí klade velké nároky na zkušenost a schopnost 

reflexe vedoucího skupiny, průběh práce tedy podrobně dokumentuje, reflektuje a analyzuje. 

Kriticky také hodnotí možnosti využití skupinové práce a aspekty vycházející ze specifik dětí či 

vnějších vlivů, které do takové práce zasahují. Vysoce hodnotím metodiku, kterou se podařilo 

studentce vytvořit, i když vzhledem k rozsahu analyzovaných dat je nakonec uvedena až v 

přílohách. Domnívám se, že to nakonec může být ku prospěchu práce, kde se čtenář seznámí 

nejprve s tím, na jakých základech metodika vznikala, jak byla využívána a modifikována v 

konkrétní práci s dětmi, což může prevenovat práci s metodikou bez hlubšího pochopení 

komplexnosti práce.  

     Postup práce s daty i jejich analýza jsou přiměřeně dokumentovány. V první části analýz se 

autorka zaměřuje na vlastní práci se skupinou. Vytyčila si oblasti důležité vzhledem k rozvoji 

sociálních dovedností a v jejich rámci popisuje rozvoj dovedností jednotlivých dětí. Posléze pak své 

nálezy srovnává také s literaturou.  V druhé části se zaměřuje na vlivy, které skupinovou práci 

působily, případně vedly k modifikaci práce. Zde je důležité zmínit, že výzkumné šetření probíhalo 



v covidovém období, což kladlo na výzkum neobvyklé nároky, se kterými se studentka, dle mého 

názoru úspěšně, vyrovnávala. V diskuzi jsou pak sumarizovány výsledky studie vzhledem k 

výzkumným otázkám i literatuře.  

     Celkově hodnotím diplomovou práci jako velmi zdařilou. Domnívám se, že se autorce podařilo 

vybalancovat roli výzkumníka a pracovníka dětského domova tak, aby to nemělo negativní vliv na 

průběh výzkumného šetření. Práce byla provedena pečlivě, což je patrné i z výsledku. Proto práci 

doporučuji k obhajobě.  
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