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Svět ústavního dítěte – hodnotová orientace adolescentů 

V úvodních kapitolách autorka popisuje adolescenci jako zvláštní vývojové období, 

rodinu jako prostředí nutné pro vývoj dítěte, ústavní péči v ČR a její formy, situaci 

adolescenta v dětském domově. Jsou zde také zmíněny některé následky ústavní výchovy, 

není však citována zásadní longitudinální studie Matějčka a kol., ani důležitý výzkum 

provedený Ministerstvem vnitra zaměřený na kriminální chování mladých dospělých, kteří 

prošli ústavní výchovou. Cizí literatura v práci citovaná není. Poslední kapitola obecné úvodní 

části je věnována hodnotám.  

Výzkumná část práce je zaměřena na otázku, jak se liší hodnotová orientace adolescentů 

vyrůstajících v ústavu od hodnotové orientace adolescentů vyrůstajících v ústavním zařízení. 

Autorka formulovala šest hypotéz týkajících se očekávaných rozdílů a shod v hodnotové 

orientaci obou skupin. 

Ke sběru dat byl použit dotazník se škálou a rozhovor. Vzorek tvořilo možná 26 

respondentů, možná 24. Popis zkoumaných skupin je zmatečný (kap. 5.4, str. 33). Jedna 

skupina byli adolescenti z dětského domova ve Frýdlantu, druhá byli adolescenti ze středních 

škol, výběr byl proveden párováním, aby odpovídalo pohlaví, vzdělání a věk. 

Hodnota autorkou nazvaná víra je pojata současně jako víra v boha, víra v něco jiného a 

víra v sebe sama. Tyto druhy víry by bylo lepší odlišit.  

Data jsou prezentována v grafech a jako citace výpovědí. Grafy znázorňují průměrné 

hodnocení kritéria bez rozptylu.  

Vyhodnocení dat je kvalitativní, statistické metody použity nebyly. Výsledky 

představují zajímavou sondu do mentality ústavních dětí.    

V práci jsou sporadické chyby v gramatice a místy je stylistika neohrabaná. (Např.: 

…ochlupení se objevuje četněji; v pohybech, které mohli…; zastávání rolí a poznávání sám 

sebe…; metody jsou zvoleny tak, aby odhalili..)  

Na řadě stránek je okolo 18 - 24 řádků, takže při formátování na standardní 

normostrany, by bylo stránek o dost méně. Citace jsou po formální stránce v pořádku. 

Návrh hodnocení: velmi dobře – dobře     
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