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Cíl práce:
Zmapovat a odhalit úskalí odchodu dětí z dětského domova.
Bakalářská práce řeší tématiku, která je v pohybu a velmi diskutovaná širokou
odbornou i laickou veřejností.
V celém kontextu má převahu praktická část práce nad zpracovanou teorií.
V teoretické části autorka analyzuje ústavní péči z historického pohledu. Jako
přínosné se jeví porovnání situace v náhradní rodinné péči mezi Českou a
Slovenskou republikou po rozpadu federace, Jako negativní vidím nepřesné
formulace v textu (různé typy pěstounských péčí, řeší jiný zákon apod.). Autorka
vychází převážně ze 2 publikací a z Nového občanského zákoníku (poslední kap.).
Škoda, že závěrečná kapitola teoretické části práce Současnost je napsána velice
nepřehledně bez vlastních názorových vstupů o kladech a záporech jednotlivých typů
náhradní rodinné péče. Vzhledem k tomu, že v dotazníkovém šetření zjišťuje autorka
postole a životní plány mladistvých, postrádám v teoretické části kapitolu o
vývojových specificích dané věkové skupiny.
Praktickou část tvoří 2 oddělená šetření – dotazníkové a rozhovor. Autorka uvádí
popis metody a charakteristiku skupiny (25), nepíše, jakým klíčem vybírala
respondenty ani vlastní metodiku výzkumu. Sestavila přehlednou tabulku výsledků
dotazníkového šetření (vzor dotazníku v příloze je bez škálování - ?). Doplnila
výsledky grafy s interpretací bez převodu na procenta. V závěru 1,části výzkumu je
shrnutí a odpověď na stanovené 2 hypotézy.
Druhá část výzkumu je zaměřena na 7 tematických okruhů (v příloze 17 základních
otázek ?), na které se autorka zaměřovala při rozhovoru. Stanovila si 2 výzkumné
otázky a sestavila přehlednou tabulku profilu odborných pracovníků v dané oblasti.
Nespecifikuje však opět metodiku provádění rozhovorů. Zápis k jednotlivým
tematickým okruhům je nepřehledný s často se opakujícími výsledky ve shrnutí,
diskuzi a závěru práce.
Formální i jazyková úroveň práce je dobrá a cíl byl splněn. Autorka pracovala s 10
literárními zdroji.
Otázky:
1) Upřesněte metodiku práce v obou částech výzkumu (viz výše).
2) Vysvětlete, co si konkrétně představujete pod výsledkem šetření „…klást větší
důraz na prevenci, než umísťování dětí do náhradní péče.“
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