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Název práce: Multikulturalismus v ústavní výchově: případová studie ze Zařízení
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Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D.

Datum obhajoby : 03.09.2019 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Student představil cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce, v

níž se zabývá soužitím dětí a dospívajících cizinců, které se ocitají v
České republice v rámci imigrace. Shrnul východiska obsažená v
teoretické části práce. Uvedl hlavní výzkumné otázky a postup řešení
praktické části práce. Realizoval kvalitativní šetření s pěti klienty
Zařízení pro děti cizince v Praze. Komise byla seznámena s posudky
vedoucího práce a oponentky. Bylo upozorněno, že student zpracoval
vlastní text práce téměř bez konzultací. Z toho i vyplývá poněkud
zmatené zpracování některých pasáží a nedodržování odborné
terminologie. Student odpověděl na dotazy zahrnuté v posudcích.
Představil cíle a východiska své práce včetně konkretizace použité
metodologie výzkumu. Vyjádřil se k otázce, proč se v Zařízení pro
děti – cizince s tak malou frekvencí vyskytují dívky. Diskuze byla
zaměřena na činnost ZPC a na metodologii řešení práce a upřesnění
hranic mezi objektivními výsledky šetření a subjektivními dojmy.
Student věcně odpověděl na předložené dotazy, bakalářskou práci
obhájil.
Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: dobře
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Výsledek obhajoby: dobře (3)
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