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Vazba na rodinu nezletilých bez doprovodu 

Cílem práce bylo - s oporou v Bowlbyho teorii interpersonální vazby - popsat, jakou podobu 
mají tyto vazby u dětí, které se ocitly v ČR bez doprovodu jako cizinci a jsou klienty jediného 
českého zařízení pro takové děti. Metodou šetření byl kvalitativní průzkum s kvantitativními 
prvky - rozhovor s klienty s klasifikovanými variantami odpovědí.Autorka zformulovala 
soubor 9 hypotéz a přiřadila k nim indikátory, které podle jejího názoru umožňují rozhodovat 
o platnosti hypotéz. Po proběhlém šetření autorka výsledky vyjádřila jako procentuální 
zastoupení jednotlivých variant odpovědí na otázky. Z výsledků pak autorka odvozuje soubor 
doporučení pro práci zařízení, v němž tyto děti v současnosti v ČR pobývají. 

Téma vzhledem k vysoce potřebné potřebné okrajové irelevantní 
současným potřebám 

oboru 
Téma vzhledem zvoleno témaje příliš téma mohlo být širší předkladatel i 
k možnostem adekvátně rozsáhlé chyběla 

zpracovatele možnost 
adekvátně téma 
uchopit 

Typ práce teoretická kompilační srovnávající empirická 
systémy 

Rozsah práce přiměřený nedostatečný příliš vel~ 

Struktura práce vyvážená nevyvážená s chybějícími s chybějícími 
teoriemi da'!y 

Schopnost formulovat výborná dobrá nejasné vlastní 
vlastní názory/východiska 
názory/východiska 
Stylistika při měřená šroubovité vyjadřování příliš 

vyjadřování hovorové 
Gramatika správná s ojedinělými S množstvím chyb 

chybami 
Úprava textu přiměřená přijatelná nepřehledná 

Práce s literaturou přiměřená zbytečně mnoho málo citované 
citací/ citace literatury 
zbytečně dlouhé 

Využívání zahraniční přiměřené citací z cizí citace z cizí 
literatury literatury je málo literatury chybí 

(2 stati z jedné 
knihy) 

Schopnost kriticky výborná dobrá není patrná 
hodnotit prameny 
Zpracování přehledu správné s menšími se závažnými 
pramenů nedostatky nedostatky 

Formulace hlavního jasná není zcela jasná chybí 

problému/ výzkumné 
otázky 
Formulace hypotéz přiměřená hypotézy se hypotézy nejsou hypotézy nelze 

překrývají formu lovány testovat 
jednoznačně 



Metody zvolené Qoužita jedna daly se užít metody nejsou 
adekvátně, metoda, je adekvátnější zvoleny 
použito více adekvátní metody adekvátně 

metod 
Zpracování dat kvantitativní, kvalitativní kvantitativní, třídění 

statistické prvního stuDně 
Praktická využitelnost vysoká dobrá nejasná 
výsledků 

Naplnění cíle práce cíl sQlněn cíl splněn cíl se nepodařilo 
částečně naplnit 

Hodnocení vXborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

Otázky k obhajobě: Podle jakých znaků se dá poznat vhodná hostitelská rodina pro dítě, které se bez 
doprovodu ocitlo v ČR? 
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