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Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) lx 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) lx 

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

lx 

Metody práce 

Vhodnost použitých metod lx 

Využití výzkumných empirických metod lx 

Využití praktických zkušeností lx 

Obsahová kritéria a přínos práce 

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, lx 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 

Naplnění cílů práce lx 

Vyváženost teoretické a praktické části lx 
Návaznost kapitol a subkapitol lx 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost lx 
výsledků v praxi 

Vhodnost prezentace závěrů práce lx 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jaká zjištění empirické sondy považujete za nejzajímavější a navzdory malému 
výzkumnému vzorku zobecnitelná pro pedagogickou teorii? 

2. Jaká jsou specifická selhávání v oblasti vývojových úkolů ajejich příčiny u 
nezletilých matek umístěných do ústavní výchovy? 

3. Jak hodnotíte systém ústavní výchovy z hlediska péče o nezletilé matky s dětmi? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Práce má teoreticko-empirickou povahu, stručně v deskriptivní rovině nastiňuje 
problematiku drogových závislostí, psychosociální vývoj osobnosti v období dospívání, 
problematiku ústavní výchovy nezletilých matek. Text se opírá o základní literaturu v této 
oblasti, platné zákony a legislativní normy. Problematika drogové závislosti u nezletilých 
matek je pokryta zejména otázkou zdravotních rizik závislosti a vlivu drog na těhotenství a 
vývoj a plodu, více by zasloužila rozvinout otázka psychosociálního kontextu příčin 
těhotenství nezletilých Uejich rodinného a partnerského zázemí) a důsledků předčasného 
mateřství pro matku i dítě. Závěry teoretické části jsou stručné. Empirická sonda zajímavě 
ilustruje nezralé náhledy nezletilých dívek na jejich životní situaci (příčiny umístění do 
ústavní výchovy, mateřství, perspektiva). Ocenění zaslouží citlivě provedené rozhovory a 
syntetické bioarafické shrnutL 
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