
Posudek vedoucího na bakalářskou práci Veroniky Florianové „Změny životních 
hodnot u dospívajících dívek umístěných do diagnostického ústavu“.

Téma práce je vzhledem k profesnímu zaměření autorky vhodně zvoleno. Motivace a 
hodnotový systém ovlivňují ve značné míře úspěšnost práce s populací problematických 
dospívajících.

Práce je obvyklým způsobem členěna na teoretický úvod a vlastní výzkum. Teoretická část je 
relativně rozsáhlá, zahrnuje 5 kapitol, které jsou věnovány období dospívání a všem změnám, 
k nimž v této době dochází. Autorka si všímá průběhu socializačního procesu i proměn vztahu 
k rodině, odpoutávání od rodiny a také vývoji vztahů k rodině u dětí, které vyrůstají v jiném 
prostředí. Samostatná kapitola je věnována hodnotám a jejich proměně v průběhu dospívání. 
Text je zpracován adekvátním způsobem, autorka vychází z běžné odborné literatury. Další 
část teoretického úvodu se zabývá zmapováním specializované ústavní péče a příčinami
zařazení dětí a dospívajících do diagnostického ústavu. Z hlediska zaměření práce je důležité 
zejména pojednání o účelu DÚ a důvodech pro umístění do tohoto zařízení. Použitá odborná 
literatura je vhodně zvolena a vzhledem k tomu, že jde o bakalářskou práci, tak i dostatečně 
rozsáhlá.

Praktická část. Cílem práce je zmapování hodnot u dospívajících dívek, které z nějakého 
důvodu musely být umístěny do diagnostického ústavu a s nimi související zaměření do 
budoucnosti. Zkoumanou skupinu tvořily dívky od 17 do 19 let umístěné v DÚ a dívky téhož 
věku, které navštěvovaly 3. ročník odborného učiliště. Dotazníková metoda je ke zkoumání 
hodnot a postojů vhodná. Dotazník má přiměřený rozsah a jednotlivé otázky jsou jasně a 
srozumitelně formulovány.

Stanovené hypotézy jsou dobře formulovány a jejich počet odpovídá rozsahu a cílům 
výzkumu. Získané informace jsou adekvátním způsobem zpracovány a prezentovány ve 
formě přehledných tabulek a grafů. Lze ocenit, že se autorka snaží i o jejich interpretaci. 
V odůvodněných případech použila i statistické metody výpočtu.

Získané výsledky jsou zajímavé a mohou přispět k lepšímu porozumění dívkám umístěným 
v DÚ i k efektivnější práci s jejich dalším vedením. Ukázalo se, že jde o různorodou skupinu
dívek z nichž některé byly již významně poznamenány dřívějším životem, jsou zde i dívky 
užívající drogy. Jejich postoje a hodnoty mohou být východiskem k dalšímu osobnostnímu 
rozvoji. Zajímavý je i graf subjektivně posuzované míry závažnosti různých životních situací 
a žebříček nejvýznamnějších hodnot. Kapitola věnovaná diskusi je účelně a přehledně 
zpracovaná a představuje souhrnné zhodnocení obou zkoumaných skupin. Závěr je spíše 
shrnutím celé práce. 

Předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky a proto ji lze doporučit k obhajobě.
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