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Při zvažování aktuálnosti, či potřeby věnovat se právě tomuto tématu  u 

mě převážilo přesvědčení, že jde  do určité míry o „nálepkování“ těchto dětí a, 

aniž by to bylo  vysloveno, předpokládání, že děti z dětského domova budou mít 

problémy, při začleňování do třídní skupiny. V anotaci k práci autorka tvrdí, že 

zkoumá rozdíly v pojetí role žáka u dětí z dětských domovů a dětí z rodinné 

péče a ověřuje, zda sledovaní žáci z dětského domova mají obtíže se sociálním 

začleněním do třídní skupiny. 

Při práci na diplomovém úkolu autorka odvedla obrovské množství práce 

a odevzdala text, který by vystačil téměř na dvě studie. Domnívám se ale, že 

zbytečně a ne efektivně. Teoretická část  sice není rozsáhlá, ale nesplňuje  to, co 

se od ní očekává – připravit si pojmy a terén pro vlastní výzkum a diskuzi 

informací, které budou výzkumem získány. Autorka pouze řadí výpisky 

z odborné literatury, aniž by bylo zřejmé, k čemu bude směřovat a zda tyto 

informace bude v práci potřebovat (např. výčet jednotlivých funkcí rodiny,  typy 

rodin,  formy náhradní rodinné péče, ústavní péče...) Důležitému pojmu, 

z pohledu zvoleného cíle práce,  to jest role žáka věnuje celkem čtyři strany 

textu, ale zase jde o pouhé výpisky z literatury bez vlastního hodnocení a měla 

jsem pocit, že i bez hlubšího porozumění (pojmy sociální role a sociální pozice 

spolu sice úzce souvisí, ale nejde o synonyma).  Položila si autorka otázku : „Co 

znamená, přijmout roli žáka?“ 

Ve svém výzkumu chtěla odpovědět na dvě badatelské otázky (1. Je rozdíl 

mezi dětmi z DD a dětmi  v rodinné péči při přijetí role žáka? a 2. Mají žáci 

z DD problém se sociálním zařazováním do školní třídy?) K zodpovězení otázek  

si stanovila další čtyři pracovní cíle: 

1. „Význam školy pro dítě z DD. Převažuje u dítěte z DD obava ze školního 

neúspěchu? 

2. Existují-li odlišnosti v přijímání dětí z DD do třídní skupiny (pozice žáků 

ve třídě, subjektivní hodnocení spolužáků). 

3. Subjektivní spokojenost žáka v kmenové třídě se neliší od dětí RP. 

4. Existují-li odlišnosti u dětí z DD ve vyrovnávání se s rolí žáka z pohledu 

učitele.“ (viz str. 35) 

 



Domnívám se, že si tím zbytečně zkomplikovala situaci a znepřehlednila svůj 

primární cíl práce. Proč nezůstala u původních otázek? 

Vlastnímu výzkumu studentka věnovala určitě obrovské množství času, 

protože použila metodu pozorování- připravila pozorovací škálu pro děti z DD, 

pro všechny žáky  sociometrický dotazník,  dotazník, který měří potřebu 

úspěchu a sociálně psychologické hry a ještě dotazník  pro učitele, ve kterém se 

vyjadřují k otázkám, zda vnímají odlišnosti v začlenění žáků z DD do třídní 

skupiny. Domnívám se, že méně by bylo více a v množství informaci se 

studentka ztratila do té míry, že na svou původní badatelskou otázku precizně 

neopověděla. Zaměřila se jen na děti z DD a v  interpretaci výsledků je apriorní 

předpoklad, že mají nějaký problém. O možnosti individuálních osobnostních 

rozdílů (nezpůsobených pobytem v DD) vůbec neuvažuje, analýza výsledků 

ostatních dětí.v práci také není. 

Nicméně zpracování výsledků u jednotlivých výzkumných technik 

formou grafů je provedeno velmi pečlivě a je zřejmé, že autorka při práci na 

výzkumném úkolu byla velmi snaživá. Zejména po formální stránce studie 

Simony Pejclové  (až na drobné chyby) splňuje nároky na magisterskou práci. 

Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře. 
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