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Posudek na diplomovou práci 

Diplomová práce Jarmily Kabátové věnovaná fenoménu adopce na dálku má převážně 

empirický charakter. Diplomantka předkládá text, který je z tematického i společenského 

hlediska nepochybně významný a jehož obsahová i formální stránka se vyznačují odbornou 

úrovní a precizností. 

Práce má (kromě Úvodu a Závěru) pět částí (kapitol). První část přináší základní 

věcné informace o problematice rozvojové pomoci formou "sponzorování dětí", a to 

z hlediska historického vývoje i současného stavu; zbývající čtyři části práce jsou založeny 

na sociologickém výzkumu, který vedla sama autorka, a mají tedy obsahovou strukturu, jež 

odpovídá fázím výzkumného procesu (přípravná fáze, realizační fáze, vyhodnocení, shrnutí 

výsledků výzkumu). Těžiště práce spočívá v prezentaci výsledků výzkumu, který byl na 

začátku .rok~2006 realizován na skupině dárců 4lpojených do projektu organizovaného 
., 

Arcidiecézní charitou Praha. Poznatky, které autorka získala, pocházejí jednak 

z dotazníkového výzkumu, v němž odpovídalo 272 respondentů, ajednak z obsahové analýzy 

118 dárcovských dopisů. 

I když se datový soubor, jenž byl v diplomové práci analyzován, nevyznačuje velkým 

rozsahem, autorka z něho dokázala vyčerpat maximum relevantních informací. Celkový 

přístup k výzkumným datům se vyznačuje pečlivostí a interpretační uměřeností. Diplomantka 

staví svůj výklad na velmi dobrém "řemeslném" zvládnutí základních výzkumných postupů, 

do metodologického nebo interpretačního experimentování se nepouští. Text je napsán tak, že 

je patrně dobře srozumitelný i čtenáři laikovi (z okruhu uživatelů), aniž by při tom slevoval 

z náležité odborné úrovně. Autorka v předložené práci jednoznačně prokazuje, že si během 

studia osvojila velmi dobré předpoklady pro samostatnou výzkumnou činnost. Za úvahu by 

jistě stálo i to, zda by nebylo možné základní poznatky z práce publikovat formou stati 

v nějakém specializovaném periodiku. 

Diplomovou práci Jarmily Kabátové doporučuji jednoznačně k obhajobě a hodnotím ji 

jako výbornou. 
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