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   Tradičně je tato práce empirického charakteru členěna na část teoretickou a praktickou, 

výzkumnou. 

   Autorka v části teoretické rozpracovala teoretická východiska zkoumané problematiky. Dvě 

třetiny rigorózní práce. Teorie je poměrně obsáhlá. Zeširoka začíná od společenství lidí a bytí 

až po zařízení náhradní výchovné péče. Objevují se zde polohy filozofující, sociologické, 

biologické, psychologické vedle čistě popisných. Ústředním tématem této části se staly 

pojmy mravy, morálka, normy a chování odchýlené od „normality“, tj. poruchy chování. 

Popisu náhradní výchovné péče předchází pokus uchopit encyklopedicky historický vývoj 

v této oblasti. Informací je zde nashromážděno poměrně dost a k dané problematice. To se 

týká většiny informací. Je otázkou, zda muselo dojít k tomu krátkému exkurzu do historie 

(pozor, nejsem odpůrcem historických přístupů, jenom váhám s ohledem na název a cíl 

rigorózní práce). Týká se to i tzv. alternativní socializace jako protipólu té „klasické“. 

V rozpravě nad prací bych očekával jasně vymezit, co to je ta „klasická socializace“, kterou 

autorka uvádí na str. 64 a vychází z definice alternativních škol, což je velmi novátorské, asi 

bych postupoval opačně. Ještě jedna poznámka: kapitola 7.1., jde jistě o zajímavé čtení, ale 

naplněnost této kapitoly působí mírně řečeno překotně. Kapitola 7.2. Rizika institucionální 

výchovy – dobře vybrané aktuální problémy v této oblasti. Některé problémy jsou popsány 

až encyklopedicky s ohledem na množství změn v této oblasti, některé podrobněji – viz. 

Romové v institucích. Odmítnutí transformace dětských domovů na zařízení rodinného typu 

by jistě stálo za samostatnou analýzu. Někdy autorka užívá termínů namísto těch, které jsou 

běžnější (např. „postústavní péče“, když můžeme použít známý termín „následná péče“). 

   Je potěšující, že autorka zkoumání v této práci přistupuje k dané problematice, alespoň na 

začátku, z pozic pedagogického optimismu. Tj.  že péčí o klienty v těchto zařízeních lze 

mnohé změnit, tj. dokonce i zasáhnout do vývoje jeho osobnosti. I přes jiné činitele, tedy i 

biologické, ale především činitele psychosociální, působení prostředí (a nejen toho 

rodinného, které nám výchovné působení v těchto institucích znesnadňuje a snad i přímo 

rozbíjí). A to by byla další otázka pro eventuální rozpravu: Otázka dvojího působení na mravy 

dětí v těchto institucích, jednak ze strany vychovatelů, ale i ze strany rodičů – tomu se 

v současném trendu návratů do rodiny“ neubráníme v ani jedné z obou institucí, které 

autorka popisuje. 



   Třetí otázka bude směřovat k výsledkům výzkumů autorky. To, že ve zkoumané oblasti 

našla významné rozdíly u obou zkoumaných skupin, tj. DD a VÚ, se dalo očekávat. Přál bych 

si, aby v rozpravě autorka pohovořila o potřebnosti tohoto výzkumu, jak by se mohly 

výsledky zkoumání odrazit v praktickém životě těchto institucí. I když o teoretickém přínosu 

této práce nemám pochyb. 

 

Předložená rigorózní práce splňuje požadavky kladené na tyto práce a doporučuji 

k obhajobě. 
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