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Metody práce 

Vhodnost použitých metod 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Jak by bylo možné zlepšit situaci mladistvých opouštějících dětský domov? Co je to osoba s 
tzv. syndromem ústavní závislosti - a jak by bylo možné zlepšit obtíže těchto osob? Jaké 
jsou nejvýznamnější zjištění výzkumné sondy? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomantka se zabývala tématem, které má značný význam pro řešení obtíží mladistvých, 
kteří opouštějí dětské domovy - a vstupují s nedostatečnou přípravou do života. Autorka 
zmapovala celou řadu okruhů otázek, které jsou relevantní k dané problematice. Na 
teoretickou část navázala kvalitativní sondou, která měla mapovat potíže zapříčiněné 
nedostatečnou přípravou a nedostatečné pomoci okolí. Celý text práce je psán jasně, 
velice čitelně a kultivovaně. Umožňuje plastický vhled do života mladistvých a ukazuje 
názorně jejich životní problémy a obtíže poté, co jsou nuceni opustit dětský domov. Byť v 
závěru práce najdeme seznam použitých zkratek, nejsem přítelem zkratek ve vědeckých 
pracích. I když výzkum je zatím sondou, je výborně ilustrativní - a může sloužit jako 
východisko k úvahám, nejen o systému výchovné péče v dětských domovech, ale i k 
dalším výzkumům v této oblasti. Autorka v poměrně rozsáhlé práci prokázala, že je 
schopna samostatně zpracovat odborný text, který zcela odpovídá požadavkům kladeným 
na práce diplomové. 
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