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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Jaké jsou důvody umisťování dětí do Výchovného ústavu Klíčov? Jako roli hraje rodina u 
klientů, kteří byli předmětem výzkumné sondy? Jaké jsou silné ajaké slabší stránky 
narativního výzkumu? Má vůbec ústavní výchova smysl či opodstatnění - nebo je jde o velice 
spornou až kontroverzní záležitost? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomant zvolil téma umisťování dětí do Výchovného ústavu Klíčov, které nepostrádá aktuální 
aspekty. Usilovalo nalezení odpovědi na poměrně radikální otázku: otázku smyslu ústavní péče. Aby 
se dobral cíle, použil narativní výzkum, který ukazuje, jak se vyvíjí pojetí rodiny u klientú VÚ Klíčov. 
Empirická sonda obsahuje popis událostí ze života klientů,jejich vztahy k užívání drog, vztahy 
k rodině - a právě zde se práce nejvíce opírá o narativní příběhy mladých lidí. Na vyprávění je 
ukázáno, že ústavní výhova je schopna podpořit nebo inspirovat nové utváření vztah k vlastní rodině. 
Otázka výchoyt1však zústává otevřenou otázkou. Protože diplomant splnil požadavky kladené na 
diplomové prá[e, lze jeho práci doporučit k obhajobě. 
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