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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jaký hodnotíte činnost středisek výchovné péče a jaká očekávání máte vůči plánované 
reformě?

2. Získala jste od dětí nějakou zpětnou vazbu na prováděný výzkum? Byla pro ně tato 
situace něčím zajímavá? Mohl výzkum přispět k psychické pohodě dětí?

3. V jakém smyslu byla obsahová analýza dokumentů metodou objektivního zkoumání 
psychické pohody?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Autorka předkládá k obhajobě práci Psychická pohoda dětí umístěných v zařízení pro 
preventivně výchovnou péči. Text je ucelenou teoreticko-empirickou studií věnovanou 
nosnému tématu, její hlavní přínos podle mého soudu spočívá především v části empirické.

V teoretické partii textu je věnována pozornost charakteristice zařízení preventivně výchovné 
péče, příčinám umisťování dětí a dospívajících, je načrtnut rozbor jejich psychosociálního 
vývoje, následují kapitoly věnované krizi jako protipólu životní pohody a vlivu ústavní 
výchovy na psychiku dítěte. Autorka zde byla vzhledem k takto široce koncipovanému 
vstupu do problematiky postavena před nelehký úkol podat složité informace ve značně 
zhuštěné či výběrové formě, což nemění nic na tom, že jde o vstup plně dostačující vzhledem 
k tématu práce. Závěrečná kapitola teoretické části věnovaná problematice psychické pohody 
(well-being) je jako klíčová rozpracována zevrubně, oceňuji zakotvení v bohaté literatuře i 
zprostředkování poznatků australské výzkumné studie, která zároveň otevřela autorce hlubší 
možnosti interpretace dat.

Předností diplomové práce je dobře provedený výzkum zaměřený na oblast psychické 
pohody dětí umístěných ve středisku výchovné péče internátního typu. Diplomantka zde 
vhodně kombinuje výzkumné metody strukturovaného rozhovoru a obsahové analýzy 
dokumentace. Výzkumná data jsou v kategorizované podobě výstižně shrnuta a v reflexi na 
ně jsou zodpovězeny výzkumné otázky. Vyhodnocení cílů a vhodně podané závěry celkově 
pozitivní dojem z práce umocňují. Je zcela evidentní, že výzkumnice věnovala přípravě, 
provedení i vyhodnocení šetření značnou pozornost. V práci, která je psána s porozuměním 
prostředí, ve kterém výzkum probíhal, jsou také k dispozici přílohy s přepisy všech 
provedených rozhovorů, které poskytují dobrý přehled o zpracovávaném materiálu.

Závěr: práce splňuje obsahově i formálně požadavky a lze ji hodnotit jako velmi zdařilou.
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