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(Poznámka 1.: Vzhledem k tomu, že oponenti prací nejsou členové státnicové komise, 
prosíme je, aby do svého posudku napsali návrh známky, příp. doporučili, 
na co se má obhajoba zaměřit. 
Poznámka 2.: Vzhledem k tomu, že studenti mají možnost jít k obhajobě /kde o výsledku 
rozhoduje státnicová komise! i v přfpadě záporných posudků, je bezpředmětné psát v závěru 
posudku" nedoporučuji k obhajobě". V tomto případě může pedagog navrhnout známku 
" 4" , tj. ,; neprospěl ". Děkujeme za pochopení.) 

« 
Obsáhlá diplomová práce Anety Houfkové je věnována aktuálnímu tématu - útěkům 

dětí ze zařízení realizujících ústavní a ochrannou výchovu. Práce obsahuje 11 kapitol velmi 
dobře a přehledně členěných. 

Již v úvodu pozitivně hodnotím výchozí přístup, kdy je útěk chápán jako jedna z akcí 
komplikovaného procesu s mnoha závislostmi. V první kapitole autorka po vymezení 
základních pojmů s využitím naší i zahraniční literatury tvoří vlastní definici útěku pro 
účely práce. Popisuje útěk jako proces tvořený sedmi fázemi. Ve 3.kapitole charakterizuje 
populaci dětí umístěných ve sledovaných zařízeních. Důvody útěků, jejich typologie a 
typologie dětí, které utíkají, jsou náplní dalších tří kapitol. Z uvedených údajů vyplývá 
značná komplikovanost posuzování útěků i utíkajících. Poukazuje na to, jak je obtížné 
posuzovat mnohotvárnou realitu podle předem daných kritérii. 

Chronologicky navazují další kapitola přinášející informace o následcích útěků a práci 
s dětmi, které utíkají. Zde většinou s oporou o zahraniční prameny považuje autorka za 
důležité provedení komplexní analýzy všech údajů o dítěti ještě před zahájením intervence i 
dlouhodobého působení. Neméně podrobně je zpracována kapitola 8. zabývající se 
související legislativou. 

Ve výzkumné části se autorka přednostně zaměřuje na metody práce s dětmi 
v zařízeních s ústavní a ochrannou výchovou. Údaje získává pomocí polo strukturovaných 
rozhovorů s1\ pracovníky z 8 zařízeni. V obsáhlé a dobře členěné ll. kapitole popisuje 
důvody k útěkům tak, jakje vnímají respondenti. Vyvozuje z nich závěry a doporučení. 

Velmi zdařilá je diskuze. A.Houfková v ní upozorňuje na dlouhodobé problémy, které 
často zůstávají neřešeny a mohou být zdrojem impulsů ovlivňujících nejen chování dítěte 
jako celek ale též případný útěk. Pro zlepšení práce v této oblasti doporučuje mimo jiné 
zkvalitnění vzdělání pracovníků sledovaných zařízeni. 
Námět pro obhajobu: 
Pokuste se stručně navrhnout kroky, které by bylo vhodné realizovat s cílem zkvalitnit 
přípravu pracovníků Vámi sledovaných zařízení. 
Vynikající práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Doporučuji k obhajobě. 
Klasifikace: výborně 

Praha 13.9. 2009 Olga Zelinková 


