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Aktuálnost tématu: 
Tereza Štanclová se rozhodla zpracovat téma z oblasti náhradní rodinné péče. Taková témata 
se v závěrečných pracích studentů našich oborů objevují poměrně často. Jejich aktuálnost 
potvrzují i častá vyjádření odborníků, politiků i médií. Studentka si svůj výzkumný problém 
zúžila na proces opouštění institucionální péče mladými lidmi po dosažení plnoletosti a jejich 
situací v prvním roce po odchodu z dětského domova. Tento záměr znamenal zpracovat 
vlastní rozsáhlý a na informace velmi bohatý výzkum, který podle mého přesvědčení i 
kvalitou zpracování značně přesahuje rámec bakalářské práce. 
Cíle práce a jejich naplnění: 
Autorka definuje cíl práce jako „analýzu péče poskytované před a po opuštění ústavního 
zařízení“.  Nechce jen identifikovat a analyzovat instituce a subjekty související 
s problematikou, podmínky a možnosti takové péče, ale nabízí i reflexi  samotných 
zúčastněných – klientů dětských domovů a expertů, kteří se na poli ústavní péče pohybují.  
Úroveň naplnění cílů práce je mimořádná.
Metodologie 
Autorka logicky zvolila kvalitativní metodologii a práci opřela o zakotvenou teorii. 
K naplnění cílů použila metodu rozhovorů s návodem. Respondenty byli klienti opouštějící 
dětské domovy a připravující se na tento životní krok (starší 15ti let). Další kontaktovanou 
skupinou byli mladí lidé, kteří už ústavní zařízení opustili a mohli hodnotit kvalitu přípravy na 
odchod z ústavní péče s odstupem. Rozhovor byl uskutečněn s 11 mladými lidmi. 
Metodologická kapitola je zpracována kvalitně, včetně části o výběru respondentů.
Obsah  práce
Práce je přehledně členěna do devíti kapitol ( svou číslovanou kapitolu má trochu 
nestandardně i úvod a cíle práce). Na základě teoretických a hodnotových východisek 
formuluje autorka v kapitole 5 svůj výzkumný problém. Jak je správně konstatováno, přes 
proklamovanou snahu umísťovat děti do náhradní rodinné výchovy, náhradní ústavní výchova 
má v systému neustále své místo a přestože se její kvalita zlepšuje, setrvalými problémy je 
hospitalismus (tedy jakási závislost na péči) a deprivační syndrom, vznikající z nenaplnění 
psychických potřeb dítěte.
Po již pochválené metodologické kapitole následuje kapitola 7, kde autorka v jednotlivých 
subkapitolách definuje nejdůležitější pojmy, věnuje se roli aktérů, zdůrazňuje roli 
neziskových organizací jako „přestupní stanice“ mezi ústavní péčí a světem. Zabývá se jejich 
působením v oblasti dotovaného (chráněného) bydlení, podpory vzdělávání a finanční 
podpory mládeže z dětských domovů.
V analytické části práce vychází autorka z provedených rozhovorů. Dělí ji chronologicky na 
části Před odchodem, Odcházení a Po odchodu. V těchto částech se autorka opírá nejen o 
poznatky z rozhovorů, ale vysvětluje jednotlivé oblasti zároveň z pohledu právních norem a 
předpisů. Daří se ji tak konfrontovat normativní, požadovaný stav s realitou. Tento přístup 



považuji za velmi přínosný.  
Formální úprava práce
Práce je po formální stránce na velmi dobré úrovni. Je zpracována pečlivě, styl i poznámkový 
aparát je na velmi dobré úrovni. Seznam literatury a dalších zdrojů je součástí práce. V příloze 
je přehled respondentů s charakteristikami, návod k rozhovoru a vzor informovaného 
souhlasu s rozhovorem. I tato příloha charakterizuje odpovědný přístup autorky k výzkumu.

Celkové hodnocení práce:
Práci Terezy Štanclové považuji v mnoha směrech za nadstandardní. Přináší zajímavé pohledy 
na problematiku odchodu z ústavní péče, cenný je zejména pohled samotných klientů 
dětských domovů. Přes značný rozsah i hloubku rozhovorů a jejich citlivý a jistě i emotivní 
obsah si je studentka vědoma své pozice výzkumníka a s daty pracuje odpovědně. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako výbornou. 
V případě  úspěšné obhajoby a souhlasu komise navrhuji práci na pochvalu děkana 
FSV.  

V Praze, 4.6.2011 Bohumila Čabanová
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