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Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 75 
Počet stránek příloh: 7 
Počet titulů v seznamu literatury: adekvátní k typu práce 

Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 

! 1 12 

stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) LI X~_----.L ___ ----.L ___ ---L-__ -1 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) LI x---=--_----'--___ ----'--___ ---L-_--l 

Formální zpracování Uasnost tématu, rozčleněněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 

Metody práce 

Vhodnost použitých metod 

Využití výzkumných empirických metod 

Využití praktických zkušeností 

Obsahová kritéria a přínos práce 

!x 

!x 
!x 
!x 

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,! L :.-:X __ -L ___ ---L-__ -L __ _ 

iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 

Naplnění cílů práce! L X~ __ ---L-__ ---L ___ ---L-__ 

Vyváženost teoretické a praktické části ,-I X ___ ---L-__ ----'--___ ---L-_--l 

Návaznost kapitol a subkapitol! L X~ __ ---L-__ ---L ___ ---L-_--l 

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost I X 
výsledků v praxi '----" __ -'-___ ~ __ -'-__ --l 

. Vhodnost prezentace závěrů práce LI X~ __ ---L-__ ----.L ___ ---L-__ 



Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Pokud by autorka pokračovala ve výzkumu, jaké další metody zkoumá~~y volila, aby se 7 

dostala více k podstatě identity a zejména formování identity? Jaké další konkrétní položky ~ 
v dotazování? () 
Existují texty v časopisech - našich i zahraničních, které by autorce napomohly 
k prozkoumání této složité tematiky? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Práci považuji za velmi podnětnou. Oslovilo mě zejména to, jak autorka citlivě pracuje se 
získanými daty, jak je vyhodnocuje i ve vztahu k teoretickým východiskům. Zřetelným 
kladem je také stylistická úroveň práce, která napomáhá čtenáři jít pospolu s vlastním 
autorčiným uvažováním o problematice. Prosím, aby autorka uvažovala o publikaci 
založené na tomto zkoumání. 

Doporučení k obhajobě: doporučuji 

Navrhovaná klasifikace: výborně 
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Datum, podpis: 20.8. 2008 Doc, PhDr. Hana Kasíková, CSc. 


