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 Autor se v bakalářské práci zaměřil na  aktuální a často diskutovanou  problematiku, 

kterou je integraci mladých lidí vyrůstajících v ústavní péči do samostatného života a 

pracovního uplatnění. Za cíl si stanovil  zmapovat a popsat základní problémy, se kterými  

mladí lidé z ústavní výchovy  potýkají při vstupu do zaměstnání a také vysvětlit  jejich 

příčiny.  

 V teoretické části práce se autor zabývá faktory, které  ovlivňují psychický a sociální 

vývoj člověka, zdůrazňuje funkci rodiny a poukazuje na limity institucionální výchovy.  K  

osvětlení potřeb člověka pro optimální vývoj osobnosti , významu  rodiny, důsledků 

spojených s její dysfunkčností či ústavní výchovou  využil principy Pesso Boyden terapie.  

Popsal systém sociálně právní ochrany dětí  , instituce, opatření a služby, které lze využít při  

řešení situací dětí s výchovnými problémy, zanedbávanými , opuštěnými a podob.  

 V praktické části  práce se autor zaměřil na  situaci, kdy mladí lidé  vycházejí 

z institucionální péče  do samostatného života  a možnosti pomoci , které  představují  domy 

na půl cesty.  K  objasnění metod ,  způsobů  práce  a možností působení  využívá  zkušenosti 

a popis fungování programů o.s. DOM .  Složitost osobních situací a náročnost jejich řešení 

dokládá na třech kasuistikách klientů o.s. Dom.  Se záměrem objasnit  širší souvislosti a 

příčiny problémů  začlenil  do praktické části  kapitolu o teorii attachmentu. 

 Předkládaná práce otevírá problematiku, která si žádá mnohem komplexnější 

zpracování, diskusi odborné veřejnosti , hledání dalších řešení. Autor v ní  úspěšně zúročil  

praktické zkušenosti ,  prokázal velmi dobrou úroveň   teoretických  znalostí i schopnost 

postihnout  vzájemné  souvislosti . V použitých kasuistikách se ukázaly  některé limity  služeb 

domu na půl cesty, v rámci obhajoby by mohl autor nastínit  další řešení a opatření , která by 

přispěla k řešení problematiky. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a  navrhuji hodnocení B – velmi dobře. 
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