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Práce je literární rešerší ~ Práce obsahuje vlastní výsledky.
Cíle práce:
Cílem praktické části práce je posoudit na základě metody částečně
strukturovaného rozhovoru, zda a v jaké míře se psychícká deprivace v dětství
vyskytla u zkoumaných respondentů a její případné dopady najejich současný život
( kvalitativní výzkum ).

Struktura práce:
Teoretickou část tvoří 4 kapitoly. V1.kapitole je vymezen pojem psychická deprivace
a ve 2"kapitole jsou popsány podmínky deprivace.3.kapitola se podrobněji věnuje
citové deprivaci v rodině. Ve 4.kapitole jsou charakterizovány následky psychické
deprivace. Praktická část je rozdělena do 2 kapitol, v nichž jsou uvedeny záznamy
rozhovorů s respondenty skupiny A a B jejich analýza.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Autorka uvedla v přehledu obsáhlý výčet nové i starší literatury a internetové zdroje.
Do teoretické části zařadila 42 přímých citací nebo odkazů. Citační normu držela.

Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány?
Autorka zvolené téma i vlastní výsledky, které získala metodou částečně
strukturovaného rozhovoru se 7 respondenty ve věku mladé dospělosti (
experimentální skupína B- 4, kontrolní skupina A- 3 ) analyzuje přehledně vzhledem
k vytyčeným kritériím. Žádné hypotézy si předem nevytvořila.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Je dobrá, text je přehledný, celkový rozsah práce je 60 stran. Stylistická a jazyková
úroveň autorky je dobrá, některé otázky v rozhovoru jsou formulovány z jazykového
hlediska nesprávně.

Splnění cílů

práce a celkové hodnocení:
Rozsah teoretické a praktické části práce jsou proporčně vyvážený. Teoretická část
je přehledná, logicky uspořádaná a obsahuje všechny důležité informace k tématu
psychická deprivace. Citované výzkumy jsou ale nejčastěji ze 60. a 70. let 20.století.
Cíle praktické části práce jsou formulovány srozumitelně a byly splněny. Pozitivně
hodnotím především snahu autorky o kvalitativní analýzu získaných odpovědí od
respondentů, i když zkoumaný vzorek je malý. Práce jako celek je zajímavá.
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Otázky a připomínky vedoucího práce nebo oponenta:
Bez připomínek.
Otázka: Znáte výsledky některých novějších výzkumů ( 9D.léta 2D.st.,příp.
zač.21.st. lna téma psychická deprivace v rodině nebo ústavní výchově.

Návrh hodnocení vedoucího práce nebo oponenta
Dvýbomě O velmi dobře O dobře
Podpis vedoucího práce/oponenta:
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