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Předkládaná bakalářská práce má 60 stran autorského textu, je doplněna dvěma přílohami 

Protože stále je poměrně velký počet dětí, které zůstávají v dětských domovech a jsou 

ohroženy selháním v samostatném životě poté, co domov opustí, jedná se o téma nejen 

zajímavé, ale i vysoce aktuální.  

Cílem práce bylo zmapovat problematiku odchodu dítěte z dětského domova a jeho přípravu 

na samostatný život a popsání funkce Domů na půli cesty, které mohou děti využít. 

Práce je optimálním způsobem strukturována, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. 

Poměrně rozsáhle se autorka zabývá obdobím adolescence z hlediska vývoje psychiky, 

pozitivem je, že vždy ve vztahu k problematice dětí z dětských domovů. Stejně tak 

v kapitolách věnovaných rodičům, sourozencům, vrstevníkům, škole a učitelům. Pozitivně 

hodnotím i zmínky o morálních hodnotách a normách, zejména pak opět podrobně 

zpracované téma identity, opět ve vztahu k dětem z dětských domovů.  

V teoretické části autorka prokázala svou schopnost adekvátně pracovat s literárními zdroji a 

vyvozovat z nich adekvátní závěry. 

V praktické části využila kombinace metody dotazníkového šetření a případových studií. 

Výsledky dotazníkového šetření jsou podrobně rozpracovány, autorka dospěla k několika 

překvapivým a zajímavým poznatkům, které se snažila adekvátně interpretovat.  

Případové studie jsou zpracovány velmi podrobně a adekvátním způsobem, pozitivně 

hodnotím snahu o stanovení prognózy uplatnění dětí v budoucím životě a celkové zhodnocení 

a porovnání případových studií. 

Cíl práce – popis možností dalšího uplatnění dětí z dětských domovů tak byl formou 

případových studií splněn. Rovněž pozitivně hodnotím přínosné informace o možnostech 

využívání Domů na půli cesty a snahu autorky o vysvětlení nezájmu dětí o tuto formu -  jedná 

se o specifika konkrétního Domu na půli cesty. Z hlediska sociální práce je o zjištění velmi 

přínosné. Celkové práce přináší zajímavé poznatky a autorka prokázala, že dokáže propojit 

získané teoretické poznatky s praxí. 



Práce je doplněna dostatečným počtem literárních zdrojů, které jsou vesměs adekvátně 

uváděny v textu i seznamu. 

Autorka práci velmi často a pravidelně konzultovala, dbala připomínek vedoucího práce a o 

práci projevovala živý zájem, byla aktivní, iniciativní. 

Práce je po stránce obsahové a formální (až na drobné výjimky v uvádění internetových 

zdrojů a záměny písmen v úvodu) na velmi dobré úrovni, oceňuji snahu autorky o co nejlepší 

zpracování v rámci jejích možností. Po stránce stylistické je práce rovněž na odpovídající 

úrovni. 

Předložená bakalářská práce přesto splňuje z mého pohledu podmínky a nároky kladené na 

bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Předloženou bakalářskou práci hodnotím klasifikačním stupněm výborně. 

 

 

 

V Praze 31. 5. 2015    PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková 

 


