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KRÁTKÁ JANA:          
                                     Život po odchodu z dětského domova 
 
Téma bakalářské práce je aktuální - znalost problematiky v praxi je stále nízká, 
proto je bližší seznámení pro pracovníky v pomáhajících profesích důležité. 
 
Studentka se nejprve ve své práci stručně zabývá rodinou, jejími funkcemi a 
v logické souvislosti i náhradní rodinnou péčí- resp. dětským domovem. 
Zaměřuje se na vztahy mezi dětmi v dětském domově a dále nastiňuje problémy 
kolem odchodu z dětského domova a možnosti jejich řešení. 
V  teoretické části používá často absolutistická tvrzení ( např. na str.13 „…děti 
do DD přicházejí bez jakýchkoli návyků a povinností..., mužský vzor ve většině 
DD schází- na str. 18…, do DD se už nelze nikdy vrátit“ na str.19).  
V další části pak pojímá supervizi specificky jako kontrolu duševní hygieny 
sociálního terapeuta a sebezkušenostní výcvik- což je zcela mylné.  
V této části práce odkazuje a cituje relevantní autory a dokazuje tak svoji 
dovednost práce s odbornou literaturou. I když je téma v další části zaměřené na 
zkušenosti u nás, postrádám původní cizojazyčnou literaturu, ze které jistě také 
mohla čerpat. 
 
V části praktické použila metodu strukturovaného rozhovoru, pro který si 
připravila dvacet otázek. Při počtu deseti respondentů je nadnesené označovat 
praktickou část jako výzkum – spíše je vhodné nazývat tuto práci sondou či 
průzkumem. Rozhovory, které s respondenty uskutečnila, vlastně uvádí jen 
v upravené podobě, s občasnými vloženými citacemi. Není zřetelné jak tyto 
rozhovory zaznamenávala. Záznam alespoň jednoho rozhovoru mohl být                
např. v přílohách. 
V kapitole Shrnutí výsledků a diskuze chybí vlastní diskuze. Studentkou 
stanovené tři předpoklady, které ověřovala, se ne plně potvrdily- postrádám ale 
úvahy nad tím co výsledky mohlo ovlivnit? Jaké limity mají výsledky, které 
zjistila?    
 
Přes uváděné výhrady předkládaná práce splňuje nároky kladené na práce 
bakalářské a při relevantní obhajobě ji hodnotím stupněm – velmi dobře-. 
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