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části

mladé generace

Technické parametry práce:
Počet
Počet
Počet

stránek textu (bez příloh): 92
stránek příloh: 21 (9 příloh)
titulů v seznamu literatury: 31

12

13

14

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)

1

1

Formální zpracování Uasnost tématu, rozčlenění textu,
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)
(chybí klíčová slova, dále např. s. 74)

12

Metody práce
Vhodnost použitých metod

1

1

Využití výzkumných empirických metod

1

1

Využití praktických zkušeností

1

1

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

1

1

Naplnění cílů

11

Obsahová kritéria a

přínos

práce

práce

Vyváženost teoretické a praktické

části

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

výsledků

Vhodnost prezentace

závěrů

práce

11
1

1

1

1

11

Otázky a

náměty

k diskusi

při obhajobě:

1. Jak si autorka práce vysvětluje aktuální vzestup zájmu o squotting? Lze vysledovat
nějaký obecný trend v inklinaci k tomuto životnímu stylu?
2. Zjistila diplomantka relevantní souvislost mezi squattingem a delikvencí?
3. Jaká nejzajímavější zjištění vyplynula z empirické sondy ve vztahu k položeným
hypotézám? Jaká fakta týkající se subkultury squottingu byla šetřením získána?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Text ukazuje problematiku squottingu jako alternativního životního stylu části mladé
generace. Postihuje jeho společenské a právní pozadí, zasazuje squotting do komunitního
způsobu života, podává stručně historii squottingu u nás i ve světě. Velmi zajímavé a
přínosné je představení jednotlivých squotů v ČR, zejména osudů Ladronky a vily Milada,
stejně tak vybraných squotů ve světě, z nichž některé autorka sama navštívila. V další části
práce autorka vybírá ty formy maladaptivního chování, které mohou mít souvislost se
squottingem, představuje squotting jako životní styl a zasazuje ho do kontextu problematiky
sociálního zrání, alternativní socializace, ukazuje i významné důvody jeho volby. Empirické
šetření je jedním z mála dosud realizovaných pokusů zjistit specifika životního stylu lidí,
kteří se v některé fázi života rozhodli pro squotting. Šetření má všechny náležitosti a je
korektně

vvhodnoceno. Velmi zaiímavv ie

Doporučení

k

ořeois

roZhOVorlJ.

obhajobě: doporučuji
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