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Předložená diplomová práce se zabývá možnostmi lidí po odchodu z ústavní péče, 

konkrétně z dětských domovů. Autorka se pokusila zmapovat a v ucelené formě 

předložit informace o dané problematice. Domnívá se, že přes všechnu snahu 

společnosti o zlepšení podmínek pro osoby, které odcházejí z nařízené ochranné či 

ústavní výchovy, je podpora těchto lidí stále nedostačující. Jednou z mála služeb 

určených pro tyto klienty jsou domy na půl cesty. Cílem této diplomové práce bylo 

zjistit, jaké možnosti nabízí stát  i nestátní neziskové organizace lidem, kteří opouštějí 

nebo opustili zařízení náhradní rodinné péče.  

 

V teoretické části autorka vymezuje relevantní pojmy. Definuje pojem ústavní 

výchova a představuje její jednotlivé typy. Větší pozornost věnuje dětským domovům 

a dětským domovům se školou. Jako důležité téma představuje autorka v samostatné 

kapitole následnou péči, která je zaměřena na domy na půl cesty. Zásadní je pak 

kapitola o zaměstnanosti.   



Empirická část diplomové práce je postavena na kvantitativní výzkumné strategii. 

Informace jsou získány prostřednictvím dotazníkového šetření provedeného 

v domech na půl cesty v Praze. Cíl výzkumu, výzkumné otázky, výzkumný soubor, 

metoda sběru dat i jejich zpracování jsou precizně popsány. Výzkum je adekvátně 

vyhodnocen a diskutován. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, jaké možnosti uplatnit 

se na trhu práce mají mladí dospělí, kteří opustili dětské domovy. Tento cíl byl 

bezesporu naplněn a zjištění, která z výzkumu vyplynula, poukazují na nutnost 

pozorněji zohledňovat hendikep a ve větší míře podporovat lidi, kteří vyšli ze zařízení 

ústavní péče. 

Práce nabízí ucelený pohled na danou problematiku. Téma bylo z hlediska oboru 

sociální práce vhodně zvolené. 

Předložená práce splňuje náležitosti diplomové práce.   

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 

 

        PhDr. Olga Havránková 

 

V Praze, 5.8.2016 

         


