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Bakalářská práce Kláry Houlíkové se zabývá analýzou blízkých vztahů u chlapců ve 

věku 15-18 let, kteří byli  umístěni do diagnostického ústavu pro mládež. Jak autorka v práci 

správně reflektuje, disharmonické interpersonální vztahy jsou pro klienty, které přivádí 

povětšinou výchovné a vzdělávací problémy do zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 

charakteristické, proto považuji téma práce za vhodně zvolené.  

  

Práce je rozdělená klasicky na část teoretickou a empirickou.  

Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol, ve kterých se autorka postupně věnuje 

tématům adolescence, interpersonální vztahy s důrazem na období adolescence, poruchy 

chování a institucionální péče o děti s problematickým chováním. V poslední jmenované 

kapitole oceňuji zmínku o mezirezortní spolupráci při péči o děti s problémovým chováním, 

což je téma v současné době v kontextu České republiky aktuálně řešené, vytkla bych však 

drobné nepřesnosti, které text obsahuje (např. diagnostické ústavy v současné době nerozhodují 

o přemístění dětí do dalších zařízení) a neúplnost některých informací (např. o ukládání 

ochranné výchovy).  

Empirická část navazuje na část teoretickou a je kvalitativního charakteru. Pro sběr dat 

byla použita metoda polostrukturovaného rozhovoru, který autorka vedla s šesti chlapci 

umístěnými v diagnostickém ústavu pro mládež. Autorka si za cíl práce stanovila zmapování 

interpersonálních vztahů, položila si pět výzkumných otázek, na které však explicitně v textu 

vyjma krátkého odstavce uvedeného v závěru práce neodpovídá. Zatímco poměrně dobře je 

rozpracována analýza jednotlivých druhů vztahů (rodinné, kamarádské, romantické, ve školním 

prostředí) jak u jednotlivých respondentů, tak i u celého výzkumného souboru, přehledné 

shrnutí výsledků chybí, což vnímám jako slabinu práce.   

V diskuzi autorka dává některé výstupy z výzkumu do vztahu především s teoretickými 

poznatky, pro příště bych doporučila obsáhlejší komparaci i s výzkumnými poznatky zabývající 

se podobným tématem. Oceňuji zmínění limitů výzkumu a uvedení tipů na rozšiřující výzkumy.  

V reakci na závěr autorky bych ráda podotkla, že nařízení ústavní výchovy nebo uložení 

ochranné výchovy je nejzazší výchovné opatření, které přichází na řadu až ve chvíli, kdy jsou 

ostatní výchovná opatření (včetně snah o práci s rodinným systémem, které autorka v závěru 

své práce doporučuje) vnímána jako neefektivní nebo selhala. Zároveň je nasnadě otázka, jak 

autorka dospěla k názoru, který uvádí rovněž v závěru práce, že vazby uvnitř kamarádské 

skupiny bývají velmi stabilní a pro členy velmi důležité. Vyplývá to z empirických zjištění?       

Po formální stránce považuji práci za přiměřenou, její rozsah odpovídá požadavkům. 

V práci je použita relevantní česká i zahraniční literatura, odkazování vyhovuje citačním 

normám. Text je dobře strukturovaný, psaný čtivým jazykem. Pro příště by bylo vhodné se 

zaměřit na eliminaci pravopisných chyb včetně překlepů (zejm. chybějících písmen ve slovech), 



které práce, i když nikoliv v enormním množství, obsahuje a také na celkovou úpravu textu 

(pravidelné použití odsazení prvního řádku, zarovnání do bloku atp.).  

Velmi oceňuji píli, se kterou autorka realizovala samotný výzkum, empatii 

při rozhovorech s jednotlivými respondenty, samostatnost autorky, ale zároveň i otevřenost 

vůči novým podnětům. Pro příště bych doporučila ponechat si větší časovou rezervu na psaní 

práce.  

 

Závěr:  

Bakalářskou práci Kláry Houlíkové považuji i přes zmíněné nedostatky, které jsou 

doporučením pro další badatelskou činnost autorky, za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.  

 

Praha, 15. května 2016       Mgr. Hana Novotná 


