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Autorka rigorózní práce se zabývala tématem morálního vývoje u dětí s diagnostikovanou 

poruchou chování především nespecifického charakteru. Cílem teoretické části bylo 

zmapování základních východisek dané problematiky s využitím výsledků a nejnovějších 

poznatků z univerzitního projektu UJEP v Ústí nad Labem. Vzhledem k podrobnému 

rozpracování první – teoretické části práce, zejména 4. a 5. kapitoly (Základní koncepce 

morálního vývoje člověka, Socializační odchylka) lze konstatovat, že stanovený cíl byl splněn. 

Samostatná kapitola je věnována zařízením náhradní rodinné péče pro děti s poruchami 

chování. Pozitivně hodnotím zpracování podkapitoly Rizika institucionální výchovy, která jsou 

detailně popsána. Autorka se zamýšlí nad ústavním modelem rodiny, specifiky romských 

klientů v náhradní rodinné péči, hospitalismem i riziky nedostatečné postústavní péče. Nabízí 

se otázka, proč se výše uvedená rizika v odborné literatuře opakovaně citují (Jakoubek, 

Smolík, Jedlička, Matoušek,..), je možné alespoň částečně předcházet např. nevhodnému 

působení orientační rodiny na dítě umístěné v ústavní péči? Zmiňuje i  zahraniční literatura 

podobná rizika?

V praktické části autorka formulovala výzkumné problémy (s. 98): „Nakolik se zobrazí dopad 

socializační odchylky, na úrovni diagnostikované poruchy chování, v oblasti úrovně 

morálního usuzování u dětí ve věku 15 – 17 let s nařízenou ústavní výchovou?“ a „Budou 

vykazovat děti s diagnostikovanou poruchou chování odlišnosti ve sledovaných aspektech 

temperamentu?“ Stanoveným výzkumným problémům odpovídala i vhodná volba metod 

sběru dat, zejména upravená verze Kohlbergových morálních dilemat.

V závěru práce (kapitola 8.3) zůstává nezodpovězená otázka, a to, zda na podkladě analýzy 

obsahu argumentů a po vyvrácení stanovené nulové hypotézy lze jednoznačně říci, že 

existují odlišnosti v oblasti morálního usuzování obou skupin probandů nebo jde jen o 

„pouhou“ sníženou schopnost klientů DDŠ a VÚ se verbálně vyjádřit (sdělit své argumenty)?

Domníváte se, že jistou roli v odpovědích (dotazník morálních dilemat) mohl sehrát i různý

stupeň závažnosti poruch chování (asociální, antisociální) u jednotlivých klientů DDŠ a VÚ, 

pokud jste jej sledovala?

Závěr: Rigorózní práce splňuje po obsahové i formální stránce požadavky kladené na práce 

tohoto druhu. Doporučuji ji k obhajobě.
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