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Technické parametry práce:
Počet

stránek textu (bez

příloh):

Počet stránek příloh: 67
Počet titulů v seznamu literatury:

107
34

I1
Formální zpracování
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

x

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

x

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

x

Metody práce
Vhodnost použitých metod

x

Využití výzkumných empirických metod

x
x

Využití praktických zkušeností

Obsahová kritéria a

přínos

práce

Přístup

autora k řešené problematice (samostatnost,
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)
Naplnění cílů

x

x

práce

Vyváženost teoretické a praktické

x

části

x

Návaznost kapitol a subkapitol
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost
v praxi

x

výsledků

Vhodnost prezentace

závěrů

práce

x

Otázky a

náměty

k diskusi

při obhajobě:

1. Je vhodné rozlišení bílé a romské

děti?

2. Na s.83-85 se vyskytují tvrzení: dětijsou IlOdné,jestliže přijímají způsob života
pěstounů ajejich hodnoty. Může se k tomuto tématu vyjádřit obsažněji?
3. Podle jakého klíče vybírala děti,jejichž příběhy jsou podrobně zpracovány v textu a ty,
které zařadila do příloh ?
4. Na několika místech se objevuje pojem romství,jak by je charakterizovala?
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):
Autorka si zvolila téma velmi závažné a aktuální ,které pojala jako teoreticko empirickou
sondu. Teoretická část je stručná ( 24s) a autorka v ní shrnuje poznatky zahraničních a
našich odborníků ( poslední méně) k otázkám etnické identity , postoje a motivy
k pěstounské péči pro romské děti i úskalí,s nímž se mohou setkat doma i ve svém okolí.
Práce je originální vempirické části , která je zpracována jako kvalitativní výzkum
s využitím narativní metody. Narátory jsou pěstounští rodiče,kteří přijali do své péče děti
z romských rodin. Oceňuji široce založené empirické šetření v několika krajích v Čechách
a na Moravě,pečlivost záznamů,jejich analýzu, interpretaci a zralé závěry.výhrady mám
k užívání hovorových výrazů v odborných pasážích (neziskovky,kojeňák,romská nátura),
nejednotný způsob citací a poznámek ( v textu,pod čarou) ..

Doporučení

k

obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace:

výborně při úspěšné obhajobě
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Datum, podpis: 4.5.2009
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