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Metody práce 
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Využití praktických zkušeností I - I -
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Vhodnost prezentace závěrů práce lx 

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Diplomant předložil teoreticko-empirickou práci, zabývající se pojetím rodiny klienty Výchovného 
ústavu Klíčov. Hlavní otázka směřuje k ujasnění, zda měl pobyt v ústavní péči pozitivní vliv na 
vazbu mezi klienty a jejich rodiči. Autor si též pokládá otázku, zda má ústavní výchova, ve své 
současné podobě, pro klienta smysl. Pro zodpovězení výše uvedených výzkumných otázek byla 
zvolena metoda narativního interview. Následně byla provedena analýza získaných dat a 
vyprofilováno pět životních témat, která se úzce váží k situaci v rodině klientů. Výsledky 
výzkumu, jak je u výzkumů tohoto typu běžné, do značné míry potvrzují komplexitu vlivů na 
proměny ve vztazích. Jak sám autor udává, významně pozitivním momentem bylo patrně vykročení 
z frustrující situace, možnost pozastavení, obnova či znovuustavení životního stylu, srovnání 
s ostatními klienty, v některých případech i sebereflexe. Otázkou zůstává, jakým způsobem bude 
vztahový příběh klientů v dalších kapitolách jejich života znovuožívat. 
Náměty k diskusi: 
V kap. 2.3.1. se zabýváte otázkou role narativního výzkumníka, přesněji způsobem, jakým 
s příběhem pracuje. Jak vnímáte v tomto kontextu osobnost výzkumníka? Do jaké míry je 
metainterpretace ještě příběhem klienta? Nevstupuje zde do hry váš společný příběh? 

Jaká největší negativa ústavní výchovy máte možnost, na základě vlastní praxe, sledovat? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomant předložil text, který splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Kladně 
hodnotím především provedený kvalitativní výzkum i celkovou úroveň zpracování. 
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