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Název práce:
Média jako součást volného času romských pubescentů v Praze 3

l J Práce je literární rešerší. X Práce obsahuje vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza ...
Cílem práce autora bylo zmapovat zájem a míru využivání médií jako způsob
trávení volného času u romských mladistvých.

Struktúra (členění) práce:
Práci autor člení na teoretickou a praktickou. V teoretické části je nastíněna
problematika pubescence s akcentací spj3cifik romského etnika, které je jeho
cílovou skupinou.velmi fundovaně podává současné a dostupné informace o
vlivech,které podmiňují způsob trávení volného času u mládeže vymezené věkové
kategorie.Akcentovány jsO!! zde především negativní příčiny, zřejmě jako
všeobecný a nejčastěji diskutovaný trend ,podmiňující mnohdy destruktivní
charakter životniho stylu mladistvých a vyúsťující až do sociálně patologických
odchylek .Pozitivně lze také hodnotit vyčerpávající přehled médií ,ovlivňujících volný
čas mládeže, včetně nejčastěji sledovaných televizních stanic a programů.
Praktickou část tvoří strukturované rozhovory se 47 respondenty věkového rozmezí
11-15 let..výběr respondentů,způsob komunikace je pro daný záměr optimálně
zvolen. Tomu odpovídá získáni validních informací a předložení sumarizujíciho a
vypovídajícího závěru o životních prioritách sledované skupiny v souvislosti
s mediálně dostupnou nabídkou.

J~ou

použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Práce s literaturou,způsob citací dokazuje rozsah autorovy orientace v řešené
problematice ,včetně zájmu. Citované prameny jsou aktuální.Počet a výběr citací je
nadstandardní.

Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma

adekvátně

diskutovány?

!rNo
Formální
Formální

úroveň

práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
úroveň,jazykovou a stylistickou úroveň hodnotím jako velmi dobrou.Téma
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práce je aktuální,využití

výsledků

pro praxi lze

doporučit,

Splnění cílů

práce a celkové hodnocení:
Cíl práce byl v plném rozsahu splněn.Práce je vyzrálá,autor pracuje s dobrou
znalostí odborné terminologie,logicky členěná a srozumitelně interpretovaná.

Otázky a připomínky oponenta:
Jak dlouho pracujete v oblasti prevence volnočasových aktivit u romských
jaké změny a vývoj pozorujete za poslední období v rozmezí 3-5 let?

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude
informací)

I2J výborně D

velmi dobře
Podpis školitele/oponenta:

D

dobře

(j7ku
v

D

dětí

a

součástí zveřejněných

nevyhověl(a)

l

Instrukce pro vyplněni:
• Proslme oponenty I školitele o co nejstručnějšl a nejvýstlžnějšl komentáre k jednotlivým
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástf posudku.
• V prlpadě práce založené na vlastnlch výsledclch hodnoťte rovněž použité metody a
zpracováni výsledků, obdobně jako u práce diplomové.
• Posudek se odevzdává (zasllá) v elektronické podobě

