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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

l.Pokuste se na příkladu odlišit adaptaci dětí z různých etnik na podmínky života v ČR
2.Nakolik komplikuje integraci do české společnosti multikulturalita v zařízeních
pro přistěhovalce ?
3.Jak uplatnit individuální přístup k jednotlivým dětem přistěhovalců v úsilí o jejich
integraci ?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Předložená situace je zajímavá svým námětem, protože řeší otázky náročných životních
situací ve specifických podmínkách života dětí přistěhovalců. Autorka použila ve své
práci i poznatky z dvouletého pobytu v USA a opírá se tak nejen o literaturu řešící problémy
adaptace přistěhovalců v různých zemích, ale i o svoji osobní zkušenost.
Pokud jde o aplikaci problematiky životních situací na otázky života dětí přistěhovalců,
daří se jí naznačit řadu variant možných situací i jejich řešení. Ve výčtu těchto situací se ale
nevyvarovala jisté schématičnosti,což vzniklo zřejmě ze snahy podchytit co nejširší okruh
problémů, které ovlivňují život dětí přistěhovalců, ale ne vždy se našel prostor pro jejich
hlubší analýzu.
Práce obsahuje i výzkumnou sondu, k níž bylo použito dotazníku a rozhovoru, která
doplňuje teoretický výklad.
Po formální stránce práce vyhovuje požadavkům na diplomovou práci.
Proto doporučuji předložený text k obhajobě.
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