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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Za jakých okolností plní diagnostické zařízení svoji funkci při rozvoji osobnosti lépe 
než rodina, z níž do zařízení chovanci přišli ? 

2. Jakou roli má v podobných zařízeních plnit psycholog? 
3. Jaká udělat opatření k lepší adaptaci na život dětí odcházejících z diagnostického 

ústavu? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Předložená práce,bohužel, neodpověděla na základní otázku, kterou si autorka v názvu 
kladla,co je lepší, totiž diagnostické zařízení, nebo rodinná péče,včetně adoptivní. Autorka 
~lade různé typy výchovy vedle sebe a spíše teoreticky je deskribuje.Právě konfrontace a 
~oučasně i propojení obou aspektů by práci prospělo. Problematické se mi zdá i popisování 
f?:kušenosti s jedním jediným zařízením, ve kterém autorka pracovala. I šetření bylo 
pmezené,takže nelze z něj dělat obecnější závěry. Bohužel nebyla naplněna ani norma počtu 
~tránek (60),který je u diplomové práce požadován. Přes tyto závažné problémy je třeba 
Ikonstatovat, že se v práci objevují i některé tvůrčí a podnětné myšlenky ke zlepšení práce 
IV DÚM v Hodkovičkách, které by mohly pomoci ke zkvalitnění pedagogické činnosti v tomto 
f?:ařízení. 

Formální chyby nebyly shledány. Proto i přes uvedené výhrady doporučuji předloženou 
IPráci k obhajobě. 
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