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Možnosti podpory vztahového zázemí dítěte v dětském domově 

Práce je pozoruhodná zejména tím, že problém zkoumá ze dvou protiběžných 
perspektiv- a) pomocí projektivních technik a rozhovorů z pohledu dětí a b) pomocí 
rozhovorů s vedoucími pracovníky dětských domovů, které jsou vybrány jako představitelé 
dobré praxe. Jde o domovy, v nichž je kontakt mezi dítětem ajeho biologickou rodinou 
podporován. 

Téma vzhledem k vysoce gotřebné potřebné okrajové irelevantní 
současným potřebám 

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

zpracovatele možnost 
adekvátně téma 
uchopit 

Typ práce teoretická kompilační srovnávající emgirická 
systémy 

Rozsah práce gřiměřený nedostatečný příliš velký 
Struktura práce vyvážená nevyvážená s chybějícími s chybějícími 

teoriemi daty 
Schopnost formulovat výborná dobrá nejasné vlastní 
vlastní názory/východ iska 
názory/východiska 
Stylistika gřiměřená šroubovité vyjadřování příliš 

vyjadřování hovorové 
Gramatika sgrávná s ojedinělými S množstvím chyb 

chybami 
Uprava textu gřiměřená přijatelná nepřehledná 

Práce s literaturou Přiměřená, i zbytečně mnoho málo citované 
když seznam citací! citace literatury 
gramenů není zbytečně dlouhé 
zcela přehledný 

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

minimum 
Schopnost kriticky výborná dobrá není patrná 
hodnotit prameny 
Zpracování přehledu sgrávné s menšími se závažnými 
pramenů nedostatky nedostatky 
Formulace hlavního jasná není zcela jasná chybí 
problému/ výzkumné 
otázky 
Formulace hypotéz gřiměřená hypotézy se hypotézy nejsou hypotézy nelze 

překrývají formulovány testovat 
jednoznačně 

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

metod 



Zpracování dat kvantitativní, kvalitativní kvantitativní, třídění 
statistické prvního stupně 

Praktická využitelnost vysoká dobrá nejasná 
výsledků 

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

Hodnocení riborně velmi dobře dobře nevyhovuje 
Jmé připomínky: 
Otázky k obhajobě:Co by podle vašeho názoru mohlo napomoci tomu, aby se v práci popisovaná 

"dobrá praxe" mohla šířit. ~~ ~ ~ ~ _ . (l 
Datum: 5.5.2009 Podpis: ___ ~) 


