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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jaké faktory prostředí dětského domova považujete za klíčové v oblasti podpory 
(nepodpory) dětských klientů k dalšímu vzdělávání?

2. Jak hodnotíte vliv rodiny na tuto podporu (nepodporu)
3. Jakou roli hraje či může hrát v této oblasti škola?
4. Vyjasněte, jak je v práci použit koncept školní úspěšnosti.
5. Jaké jsou limity provedeného šetření?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová  práce  J.  Vlacha  se  zabývá  nejen  důležitým  tématem  ve  vztahu  k  životní 
úspěšnosti dětí z dětských domovů, ale přináší také velmi zajímavá a nová zjištění, na něž 
nebylo dosud v odborné literatuře příliš poukazováno (otázka svobody jako klíčové kategorie, 
jejíž  dosažení  je  rozhodujícím faktorem volby další  vzdělávací  dráhy u  klientů  dětských 
domovů, přesvědčení vychovatelů o nemožnosti ovlivnit motivaci klientů ke studiu apod).

Teoretická část práce je jasně a logicky koncipována, autor je schopen přesného postižení 
podstaty problematiky, zejména oceňuji oporu ve výzkumech realizovaných v řešené oblasti, 
které slouží jako důkladné východisko pro empirické šetření i pro diskusi výsledků.

V  empirické  části  pozitivně  hodnotím  promyšlený  výzkumný  design  a  zejména  citlivé 
vyhodnocení  dat,  které  bylo  podpořeno  jejich  opakovaným  procházením;  tato  iterativní 
heuristika umožnila autorovi nalézt významy, které by při povrchnější práci s materálem jistě 
zůstaly  skryté.  Zároveň  oceňuji,  že  se  podařilo  vytvořit  zakotvenou  teorii  a  navrhnout 
hypotézy  pro  další  výzkum,  stejně  jako  dobře  vyhodnotit  vzkumné  cíle  a  formulovat 
doporučení pro praxi.

Dílčí výhrada:
Doporučuji věnovat pozornost některým formulacím, např. významovým zkratkám (v čem či 
ve vztahu k čemu je sociokulturní  pojetí  normy „přesnější” než pojetí  statistické? s.24) a 
stylistickým nesrovnalostem (viz např. symetrie výčtu na s. 75).

Doporučení k obhajobě: doporučuji
Navrhovaná klasifikace: výborně
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