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připomínky:

Teoretická část práce je zpracována dobře, bez větších chyb a nedostatků. Téma je pokryto z více úhlů
pohledu, je vidět, že studentka má i praktické zkušenosti v oblasti problematiky ústavní výchovy a
především pak v projektech zaměřených na odchod dětí z ústavní výchovy.
V praktické části není dostatečně popsána metodologie výzkumu, chybí např. údaj o velikosti
zkoumaného vzorku respondentů. Nejsou dobře a konkrétně formulovány výzkumné otázky.

Otázky k obhajobě:
Jak velký byl vzorek respondentů? Kolik pracovníků a z kolika domů na půli cesty se zúčastnilo
šetření? Proč jste do vzorku respondentů nezahrnula samotné klienty domů na půli cesty? Proč jste
v teoretické části popsala jen jeden z mnoha projektů pro dospívající děti a to Projekt SOS 18?
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