FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY
Katedra sociální práce

POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autorka:

Bc. Beatrice Puchingerová

Název práce:

Životní cesta mladých dospělých po odchodu z dětského domova

Vedoucí práce:

PhDr. Olga Havránková

Předložená diplomová práce se snaží zmapovat, jaká úskalí musí zdolat mladí lidé,
kteří prožili alespoň část svého dětství v některém ze zařízení ústavní výchovy. Tito mladí
dospělí jsou postaveni před úkol zorientovat se, zadaptovat se a obstát v životě mimo ústav.
Autorka vychází ze skutečnosti, že je u nás stále mnoho dětí umísťováno do zařízení ústavní a
ochranné výchovy, za což je naše republika opakovaně kritizována na úrovni evropského
společenství.
V teoretické části práce autorka předkládá systém ústavní péče v České republice.
Dále se zabývá procesem osamostatňování, který je náročný pro každého mladého člověka,
natož pro toho, kdo byl ochuzen o bezpečné, podporující a láskypné prostředí vlastního
domova. Autorka zachycuje možnosti přípravy těchto lidí na neústavní život. Zabývá se
okolnostmi, které mladým lidem opouštějícím dětský domov komplikují začlenění do
společnosti. Zaměřuje se rovněž na závažné společenské problémy těchto mladých lidí.
Praktická část diplomové práce je tvořena kvalitativním výzkumem zaměřeným na
životní cesty mladých dospělých, kteří opustili dětské domovy. Cílem tohoto výzkumu bylo
zjistit, jak se těmto lidem po odchodu z dětského domova žije, ale také identifikovat slabiny
ústavní výchovy, které by bylo možné zlepšit.

Cíl výzkumu i výzkumné otázky byly zřetelně formulovány. Výzkumný soubor mohl
být detailněji popsán. Výzkumná metoda byla zvolena vhodně, výzkum byl adekvátně
vyhodnocen, i když bylo možné jej více vytěžit. Autorka sama nahlíží limity svého výzkumu,
spočívající v malém výzkumném vzorku, není však snadné získat ke spolupráci lidi se
zkušeností opuštění dětského domova.
Téma bylo z hlediska oboru sociální práce vhodně zvolené. Autorka prokázala
všechny potřebné kompetence, předložená práce splňuje požadavky na diplomovou práci
kladené.
Práci doporučuji k obhajobě a podle výsledku obhajoby navrhuji hodnocení velmi
dobře – výborně.
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