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Technické parametry práce:
Počet
Počet

Počet

stránek textu (bez příloh): 104
stránek příloh: 67
titulů v seznamu literatury: 35

Formální zpracování
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)
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Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)
Formální zpracování Uasnost tématu, rozčlenění textu,
aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

průvodní

Metody práce
Vhodnost použitých metod
Využití výzkumných empirických metod
Využití praktických zkušeností

Obsahová kritéria a

přínos

práce

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)
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Vyváženost teoretické a praktické části
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Návaznost ka pitol a su bkapitol
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost
výsledků v praxi
Vhodnost prezentace závěrů práce
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Otázky a

náměty

k diskusi

při obhajobě:

1. Jaká jsou typická témata, které se objevují jako významná v životě pěstounských

rodin v souvislosti s romstvím jejich dětí?
2. Jaké obtíže musela autorka řešit při realizaci kvalitativního výzkumného
založeného na narativní metodologii vztahu mezi told a telling
3. Proč zvolila z možných přístupů právě tuto metodologii

šetření

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):
Diplomová práce Š. Zahradníkové je zcela ojedinělá užitím narativní výzkumné metody při
rekonstrukci významných vyprávění vztahujících se v pěstounských rodinách k romství
svěřených dětí.

Autorka prokázala schopnost orientovat se v získaném materiálu a provést citlivou narativní
analýzu s ohledem na povahu vyprávění pěstounů. Diplomová práce je z tohoto důvodu
mimořádně zdařilá a výrazně přesahuje požadavky, které jsou na texty tohoto typu kladeny.
Kromě toho je třeba vyzdvihnout užití cizojazyčné literatury a kultivovaný odborný jazyk.

Doporučení

k

obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: výborně

Datum, podpis:

9.4.2009
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