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S bakalářskou prací Hany Klimentové jsem se letmo seznámil již několik týdnů před její 
finalizací, tehdy jsem autorce poradil, aby se nevzdávala a práci dokončila, protože další 
termín již mít nebude. Ani ve snu by mne nenapadlo, co dotyčná ve velmi krátkém čase 
s prací dokáže udělat, čekal jsem, že práce bude se zaťatými zuby hodnocena komisí jako 
„dobrá“. Tehdy jsem také netušil, že vyfasuji oponentský posudek, není to zrovna oblast 
mého zájmu, myslel jsem si. Jsem však rád, že jsem měl příležitost se práci přečíst, ukázalo 
se, že problematikou se autorka zabývá již dlouho a do časové tísně se dostala mj. proto, že 
projekt, na kterém pracuje, a který je vyústěním její práce bude finalizován teprve v době 
obhajoby této práce.
Práce se člení na dvě části: teoretická část jako obvykle pojednává  problematiku systému 
péče o dítě, legislativu, historii ústavní a ochranné péče, současný stav, nedostatky a možnosti 
transformace.
Tuto část práce měla autorka již více méně hotovou, když mne žádala o radu, měla též projekt 
občanského sdružení Tripitaka, jehož značnou vadou se zdálo být to, že do finální podoby 
práce rozhodně nebude dokončen.
V posledních týdnech autorka nově koncipovala druhý oddíl teoretické části, kde neobyčejně 
zdařile propojila zejména poznatky z longitudinálních klasických výzkumů Matějíčkových a 
Langmaierových s konceptem liminarity a průběhu přechodových rituálů ve smyslu 
klasických prací van Gennepa a V.Turnera. Toto doplnění teoretického východiska propojilo 
obě části práce, pomohlo k vyjasnění mezí zkoumání a cílové skupiny.Autorka také 
marginalizovala svůj minivýzkum a netrvala na záměru učinit jej těžištěm práce. Těžištěm se 
naproti tomu stal instruktivní popis experimentu sdružení Tripitaka, jehož je jednou ze 
zakladatelek. Projekt se jmenuje „První úspěch – program pracovní integrace pro mladé lidi 
bez rodin“ probíhá v Brně ve spolupráci s Centrem experimentálního divadla v čele s prof. 
Oslzým. Základní použitou metodikou je dramaterapie pro deset mladých lidí, někdejších 
chovanců ústavní péče, kteří dostávají půlroční příležitost přetvořit své životní příběhy 
v profesionální divadelní představení, premiéra by měla být v září 2011. Pro projekt se 
podařilo získat finanční podporu, takže se uskuteční tři běhy pokusu o První úspěch, stálo by 
nepochybně za to, pokračovat v navázané spolupráci a výsledky projektu zhodnotit 
v důkladnější studii.

Práce Hany Klimentové je zdařilá, občas sice probleskne v textu, nějaká neobratnost nebo 
nepřesnost, stopy chvatného dokončení jsou však velmi málo patrné. Za prací stojí dobrá 
znalost problému, kvalitní teoretická příprava, dlouhodobý pobyt v kolektivu zapáleném pro 
věc a tak nemohu než konstatovat, že práci Hany Klimentové doporučuji k obhajobě a 
navrhuji hodnotit známkou „výborně“.




