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1. Pokuste se znovu stručně vymezit cíl práce (a to také ve vztahu k cíli výzkumu).
2. Jmenujte 2-3 příklady odborné zahraniční literatury, která se věnuje danému tématu.
3. Pokud byste nyní měla výzkumné šetření opakovat, co byste zpětně změnila?

Prezentovaná diplomová práce se věnuje chudobě a sociálnímu vyloučení v 
kontextu vzdělávání. Jedná se o práci teoreticko-empirické povahy. 

Teoretická část práce popisuje fenomén chudoby, sociálního vyloučení a 
nízkopříjmových rodin. Dále je pozornost věnována teoretickým východiskům systému 
ochrany rodin a dětí a specifikům školního vzdělávání žáků z nízkopříjmových  rodin v 
regionu Most.

Empirická část práce obsahuje kvalitativní výzkumné šetření založené na realizaci 
polostrukturovaných rozhovorů se žáky druhého stupně základních škol v Mostě, jejichž 
rodiny splňují atributy ohrožení chudobou. Pro účely výzkumného šetření autorka stanovila 
tři hlavní výzkumné otázky, přičemž ke každé z nich náleží další dílčí výzkumné otázky. Pro 
potřebu interpretace dat byla vybrána metoda otevřeného kódování a technika vyložených 
karet. Výzkum autorky je směřován k „poznání toho, jak samotní žáci chápou a vnímají 
svoji situaci, a jak se fenomén nízkých příjmů rodiny promítá do jejich vzdělávací kariéry“.
Konceptuální rámec výzkumu se opírá o socio-demografické analýzy mosteckého regionu a 
o teoretická východiska této problematiky uvedené v teoretické části. Autorka se v práci 
pokusila také o porovnání konceptuálních východisek s interpretací dat vlastního výzkumu, 
což velmi oceňuji. 

Výsledky praktické části zachycují způsob, jímž žáci vnímají vlastní vzdělávací 
kariéru. Data zjištěná pomocí provedení rozhovorů jsou dále konfrontována se závěry 
výzkumných zpráv uvedených v teoretické části práce, což hodnotím velmi kladně.

Diplomantka v práci odděluje cíle teoretické a empirické části práce. Cíl práce 
vymezuje pomocí několika dílčích cílů, které by bylo vhodnější pro větší srozumitelnost a 
výstižnost zestručnit a do jisté míry sjednotit.

Struktura práce je dobře promyšlená, přičemž jednotlivé kapitoly jsou do práce 
zakomponovány v logickém sledu. Z formálního a obsahového hlediska je práce v pořádku.
Pouze místy se v textu objevují stylistické a pravopisné nepřesnosti. Citace splňují citační 
normu a odborná terminologie je užívaná adekvátně.

Práce je věnována zajímavému a aktuálnímu tématu. Na základě výše uvedených 
skutečností práci hodnotím 1/2.


