
Posudek bakalářské práce Hany Klimentové 

Sociální integrace mladých lidí po jejich odchodu z ústavní a ochranné péče 

v České republice 

Jako vedoucí této práce musím nejprve předeslat, že jsem se na pomoci podílela až v poslední 

fázi vznikání práce při několika konzultacích a pouze několika radami. Studentka pracovala 

samostatně, hnací silou jí byl zájem o věc a vlastní angažovanost v popisovaném projektu, na 

němž pracovala dlouhou dobu před tím, než se rozhodla předvést projekt v této podobě a 

k této příležitosti.  

Bakalářská práce je rozdělena na tři části, z nichž ta první (20 stran) je systematickým a 

podrobným popisem systému náhradní ústavní a ochranné péče o dítě v České republice, 

včetně historického vývoje a současné kvality a úrovně ústavní péče o dítě. Ve druhé části (25 

stran) je pojednáno o specifikách dětí vydaných vlivu jiné péče, než svých vlastních rodičů. 

Tou je citová deprivace podle klasiků Matějčka a Langmeiera, s důsledky ve vyšší 

kriminalitě, drogové závislosti, rozvodovosti, nezaměstnanosti a tak dále, a kromě toho i 

zkreslení prožívání časové kontinuity, která je čím dál více charakteristická nejen pro lidi 

prošlé ústavní výchovu, ale pro současné mladé lidi obecně. To pravděpodobně souvisí s tím, 

jak jsou z života v moderní bohaté a uspěchané společnosti vymazávány příležitosti 

k prožitkům posvátných událostí oproti profánnímu životu. Autorka toto téma zpracovala 

pomocí díla o přechodových rituálech van Gennepa a V. Turnera a jako k přechodovému 

rituálu přistupuje i k hlavnímu bodu, k projektu První úspěch, jenž jako případovou studii 

popisuje v třetí části (20 stran) bakalářské práce.  

Autorka Hana Klimentová touto bakalářskou prací vtáhla čtenáře do společenství, jehož je 

spoluzakladatelkou a členkou, jež nese jméno Ttripitaka a.s. S projektem „První úspěch“ 

organizátoři začali v lednu 2011. Inspirací pro projekt byla podobná aktivita v Holandsku, 

avšak přizpůsobená na jinou cílovou skupinu. Tou jsou mladí lidé ve věku od 15 do 26 let, 

kteří své dětství prožili v dětských domovech nebo náhradních pěstounských rodinách. Jsou 

považováni za rizikovou skupinu, neboť po uzavření brány ústavu vstupují do života 

dospělého a samostatného člověka, avšak bez podpory rodiny, citového a materiálního zázemí 

a hlavně bez zkušenosti světa mimo ústavní zařízení je budoucnost jejich životů nejistá a 

často končí špatně. Byla vybrána skupina deseti těchto mladých lidí, pro něž Tripitaka 



s institucionální a odbornou pomocí experimentálního divadla Husa na provázku v Brně 

připravila divadelní hru „autorského rázu, v níž jde o otevřenou formu autentické umělecké 

výpovědi o životě bez biologických rodičů“ vybraných klientů. Ti coby herci dostanou 

pracovní smlouvu (0,6 úvazek) na půl roku s pracovní náplní srovnatelnou s ostatními herci 

divadla, i když přizpůsobenou specifikám hercům-amatérům. Paralelně s přípravou 

divadelního představení doplňuje projekt První úspěch o další pokusné kroky k získání 

zaměstnání pro klienty a Tripikata pokračuje s vyhledáváním dalších klientů do následného 

kola projektu. 

Posuzovaná práce je kvalitně vypracovaná po obsahové stránce (autorka problematiku podává 

štědře a v plné šíři) a po stylistické stránce (jazyk je vyzrálý, výklad srozumitelný). Téma 

práce není samoúčelné, vymyšlené jakoby jen pro napsání práce, ale přináší zprávu o jedné 

smysluplné aktivitě sice malého rozsahu, ale nepominutelného dopadu, jež může vzniknout a 

fungovat, jen když jedněm stojí za to věnovat kus svého času druhým, kteří jsou o něco 

ochuzeni, a mají při tom dobré nápady. 

Premiéra několikaměsíčního snažení se uskuteční v září, tedy až řadu týdnů po odevzdání této 

práce. Nemohl být tedy popsán projekt celý i s jeho výsledky či dopadem na konkrétní 

klienty, je pouze představen v tom stavu, jak jej bylo možné zastihnout v době psaní práce. 

Navrhuji autorce, aby zauvažovala, zda by článek po ukončení projektu nechtěla publikovat 

ve fakultním časopise Lidé města.  

Kromě dvou chyb v interpunkci, které ani nestojí za řeč, jsem nenašla jinou chybu, než 

jedinou: zcela vypadla kapitola 3.2.4, z níž podle nadpisu a umístění plyne, že měla být 

závěrečným shrnutím třetího oddílu. Vzhledem k neproblematickému a jasnému popisu se ale 

čtenář bez shrnutí klidně obejde.  

Na závěr bych se chtěla zeptat, jaké jsou důvody toho, že ČR patří k zemím s největším 

počtem dětí v ústavní či náhradní péči a přála bych si odpověď v diskusi při obhajobě.  

Práce zasluhuje ocenění, proto navrhuji známku jedničku. 

   FHS UK, Praha září 2011                                                      Eliška Pincová (vedoucí práce) 

 



 

 

   


