
Oponentský posudek na diplomovou práci Karoliny Rybákové:
„Příčiny dlouhého pobytu dětí v ústavní výchově“

Diplomová práce je zpracována na aktuální a diskutované téma nadužívání 

ústavní výchovy v České republice. Autorka k tématu přistupuje z pohledu 

veřejné politiky a snaží se zde o aplikaci jejích metodologických postupů ke 

zodpovězení výzkumných otázek. Zároveň ale svou práci opírá o provedené 

polostandardizované rozhovory s vybranými aktéry a doplňuje též o další 

poznatky (internetové diskuse různých skupin aktérů).

Diplomová práce je vhodně strukturována, první tři kapitoly představují 

teoretické uchopení problematiky, kapitola 4. je věnována shrnutí současné 

situace v oblasti péče o ohrožené děti. Pátá kapitola je zpracována na základě 

autorčiných rozhovorů a na základě jejího zpracování výpovědí dalších aktérů 

pohybujících se v rámci problematiky, ale též na základě odborných dokumentů 

a literatury. Shrnutím poznatků ze všech těchto zdrojů nachází autorka odpovědi 

na úvodní výzkumné otázky. Někdy není dobře patrno, z jakého zdroje 

zmiňovaný problém pochází. Zejména se to týká respondentů z provedených 

rozhovorů.Často nejsou v práci dobře identifikovatelní (Jde asi o přímou řeč 

psanou kurzívou.Ta je ale často opatřena iniciálami autorky a ne zkratkou, která 

by identifikovala představitele některé z institucí.).

Diplomová práce pak pokračuje diskusí nad získanými problematickými místy, 

komplikujícími situaci problémových dětí. Autorka vše znázorňuje v grafu, 

který má odhalit příčiny problémů a jejich možné odstraňování. Toto schéma 

považuji za vydařené. Práce tyto poznatky ještě shrnuje v závěru.

Diplomová práce podle mého názoru splňuje požadavky na ni kladené. Autorka 

je schopna teoretického vymezení problematiky a jejího empirického ověření.

Formální stránka práce je též v pořádku (odkazový aparát). Práce má určité 

nedostatky, např. v závěrech trochu chybí celkový pohled na oblast péče o 



problémové děti z veřejně politického pohledu ( teorie koalic aktérů, externí 

faktory- viz kapitola 3 Teoretická východiska). Určité drobné výhrady mám i 

k provedené analýze (viz předchozí text). Možnost inspirace francouzským 

systémem není v práci příliš okomentována. Přes tyto připomínky doporučuji 

práci předložit k obhajobě. V jejím rámci prosím, aby se autorka vyjádřila 

k připomínkám. Práci doporučuji hodnotit jako velmi dobrou.
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