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Autorka, Veronika Florianová, se ve své bakalářské práci zaměřuje na skupinu dívek ve věku 
pozdní adolescence, které byly umístěny do diagnostického ústavu. Sledovaným tématem je jejich 
hodnotová orientace a anticipace budoucnosti. Jedná se bezesporu o téma společensky vysoce 
závažné a aktuální. Výzkum zvolené oblasti znamená potenciální přínos i pro výchovu a sociální 
práci s příslušnou populací žen daného věku. 

Bakalářská práce je koncipována na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je 
strukturována do pěti hlavních kapitol. V první z nich autorka stručně charakterizovala období 
dospívání, v dalších dvou se zaměřila na vztah mezi dospívajícím a jeho výchozí rodinou a na 
rizika předčasného odchodu z rodin. Čtvrtá kapitola je věnována hodnotám dospívajících a v páté 
autorka předkládá základní informace o instituci ústavní péče a diagnostických ústavech. Poslední 
část kapitoly prezentuje údaje týkající se konkrétního zařízení, v němž byl realizován výzkum. 

Praktickou část tvoří výzkumná sonda, v níž autorka oslovila 30 dívek z příslušného DÚ, 
kontrolní skupinu tvořilo 30 studentek SOU téhož věku. Autorka formulovala 4 hypotézy, pro 
jejichž ověření sestavila dotazník. V něm se zaměřila na zjišťování významu základních životních 
hodnot u zvoleného souboru žen, na jejich postoje ke vzdělání, k rodině a na anticipaci vlastní 
budoucnosti. Získaná data autorka prezentuje v tabulkách a grafech. Rozdíly mezi skupinami u 
některých otázek navíc ověřuje pomocí statistické metody 2. Nálezy jsou interpretovány a 
porovnávány s původními předpoklady v diskusní části. V závěru autorka shrnuje nejpodstatnější 
poznatky, k nimž v práci dospěla. 

Kapitoly teoretické části jsou vhodně a logicky koncipovány, text má poměrně dobrou 
jazykovou úroveň. Je trochu na škodu, že je vytvořen pouze na základě českých monografií, z 
nichž převážnou část tvoří vysokoškolské učebnice. Výzkumné studie chybí. Autorka neběžně 
kombinuje, resp. duplikuje dva způsoby citací (vročení i průběžné poznámky). Stěžejní část práce 
však tvoří její výzkum, který přináší celou řadu velmi zajímavých i poměrně překvapivých 
poznatků. Hypotézy byly formulovány realisticky, nálezy autorka citlivě a detailně interpretuje. 
Drobné výtky se týkají některých položek v dotazníku: jde o poněkud návodné formulace otázek č. 
8 a 9; v otázce 12 chybí varianta odpovědi pro dívky, které (zatím) sexuálně nežijí, což by 
vzhledem k věku dívek nemělo v nabídce odpovědí chybět. Naopak velmi oceňuji zaměření i 
formulace otázek 11 a 16. 

Námětem k diskusi může být otázka rizik tzv. nálepkování uvedené populace (viz např. 
formulace v úvodu práce „problémový jedinec“). 

 

Předložená bakalářská práce splňuje všechna požadovaná kritéria. Autorka prokázala 
poměrně dobrý vhled do zvolené problematiky. Vzhledem k výše uvedeným připomínkám, které 
ovšem nejsou nijak závažné, navrhuje oponentka její výsledné hodnocení, podle výsledku 
obhajoby, v rozmezí: 
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