Posudek vedoucího na bakalářskou práci Jany Krátké „Život po odchodu z dětského
domova“
Téma práce je zajímavé a vhodně zvolené, protože může přinést užitečné poznatky o dopadu
aktuálně odmítané formy náhradní rodinné péče. Práce má odpovídající rozsah a je
standardním způsobem rozdělena na teoretickou část a vlastní výzkum.
Teoretickou část tvoří 3 kapitoly, které na sebe navazují. Autorka nejprve pojednává o rodině
a jejích funkcích, i o případném selhání, které má své nežádoucí důsledky. Selhání rodiny
vede k nutnosti umístit dítě do náhradní rodiny nebo do dětského domova. Autorka uvádí
nejčastější příčiny selhání rodiny v péči o potomstvo. Další kapitola je věnována variantám
náhradní rodinné péče. Samostatná kapitola pojednává o dětských domovech i o způsobu
prožívání umístění do dětského domova a vlivu nového prostředí na dítě. Stejně náročný jako
příchod do dětského domova je pro mnohé jedince i odchod z ústavní péče a počátek
samostatného života. Autorka uvádí příklady některých institucí, které mohou člověku po
odchodu z dětského domova pomoci.
Vlastní výzkum. Cíle práce je jasně vymezen, autorka se zaměřila na zhodnocení života
v dětském domově, na příčiny odnětí z rodiny, ale i na posouzení vlivu dětského domova na
další život daného jedince. Stanovené hypotézy jsou zaměřeny na základní aspekty ovlivňující
adaptaci na samostatný život.
Zkoumanou skupinu tvořilo 10 respondentů, kteří strávili v dětském domově část svého
dětství. 9 z nich je ve věku mladé dospělosti, jeden respondent je starý pán, který může
posoudit význam svého pobytu v dětském domově z delší časové perspektivy. Metoda
strukturovaného rozhovoru je pro dané účely vhodná. Počet otázek byl relativně vysoký, ale
vzhledem k jejich zaměření nevyžadovalo jejich zodpovězení mnoho času.
Jednotlivé rozhovory jsou přehledné a informačně bohaté, autorka je oživuje i citacemi
autentických odpovědí oslovených probandů. Z každého rozhovoru je zřejmé, o jakého
člověka šlo a jak prožíval svůj život v dětském domově i po odchodu z něj. Tuto část práce
lze považovat za nejlepší z celého textu. Shrnutí výsledků a diskuze představuje souhrn
získaných poznatků o životě oslovených probandů, který má spíše popisný charakter. Závěr je
stručný a vyplývá z něj potvrzení skutečnosti, že pro oslovené probandy nepředstavoval
dětský domov jen znevýhodnění, ale že jim dal v mnoha směrech větší šanci, než jakou by
měli v původní biologické rodině.
Předložená práce splňuje všechny požadavky, i když kvalita jejího zpracování není
rovnoměrná. Vzhledem k tomu ji doporučuji k obhajobě.
Navrhovaná klasifikace. 2
V Praze dne 13. května 2015

Prof. PhDr. RNDr. M. Vágnerová, CSc.

