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Aktuálnost tématu
Příprava mládeže na odchod z ústavní péče je tématem stále aktuálním. Autorka dobře 
vystihuje klíčové oblasti možných problémů, se kterými se odcházející mládež i její okolí 
potýkají. Zpracování tématu v bakalářské práci ukazuje na dobrý a empiricky korektní vhled 
do popsaných a analyzovaných problémů. Práce je navíc psána zajímavým a poutavým 
způsobem, což je jakýsi bonus navíc, který zde ráda zmiňuji. 

Cíle práce a jejich naplnění
Autorka naplňuje stanovené cíle. Velmi hezky jsou naformulované výzkumné otázky pro 
empirické šetření. V bakalářské práci by bylo možné doplnit diskusi, která by ve stručnosti 
pojednala naplnění jednotlivých výzkumných otázek v kategoriích a s vytvořeným pojmovým 
aparátem. Autorka by mohla  zhodnotit zvolený metodologický přístup a popsat jevy, které 
v datech objevila, popřípadě uvést pojmy, které pro interpretaci analyzovaných dat použila či 
vytvořila. Jedná se tedy pouze o vylepšení formálního zpracování bakalářské práce, ne o 
faktické naplnění cílů.     

Metodologie 
Zvolená metodologie je v pořádku. Její popis v kapitole o metodologii je velmi hezký. 
Autorka volí vhodné formulace a dobře zachází s pojmy, což nakonec neplatí jen pro část 
metodologickou, ale obecně pro celou práci. Snad by bylo možné více rozvinout aplikaci 
grounded theory v analýze dat, jak bylo zmíněno výše, a explicitněji vyjádřit jevy a pojmy, 
které jsou výsledkem analýzy. V další fázi by bylo možné formulovat vlastní teoretické 
koncepty a opětovnou analýzou dat ověřovat jejich platnost, jak se praví v teorii grounded 
theory. Jedná se ovšem o poměrně náročný proces, který přesahuje požadavky na bakalářskou 
práci, jde tedy o možné doporučení na další metodologické rozvíjení tématu.      

Obsah  práce
Obsah práce je z hlediska formálního členění textu do kapitol velmi hezky uspořádán. Práce je 
z hlediska faktického obsahu v pořádku. Možná bych se opět vrátila k pojmům. Autorka 
zachází s pojmy v jednotlivých kapitolách velmi dobře. V rámci celé práce by bylo možné 
právě na základě pojmů více propojit jednotlivé kapitoly a zdokonalit celkovou konzistenci 
výpovědi o tématu. Např. v kapitole o výzkumném problému by bylo dobré zaměřit se více na 
souvislost s výzkumnými otázkami práce a s teoretickým konceptem sociální exkluze, tedy 
naformulovat výzkumný problém v těsnějším propojení s vlastní myšlenkovou strukturou 
práce. 



Formální úprava práce
Formální úprava bakalářské práce je v pořádku s občasnými nedostatky, které se týkají 
gramatických záležitostí, někdy i formy citací a odkazů v textu. Poměrně častější jsou 
nedostatky v interpunkci, ostatní chybky se jeví být spíše z nepozornosti. Před zpřístupněním 
práce pro studijní a výzkumné účely bych doporučila tyto nedostatky odstranit. 

Celkové hodnocení práce:

Bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ odborného textu. Doporučuji 
ji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako velmi dobrou.
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