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Hned v úvodu posudku uvádím, že vedení diplomové práce Aleny Mařasové  jsem převzal 

po nedávno zesnulé PhDr. Olze Šmídové, CSc.  Předložená  práce  představuje zdařilý pokus 

pojednat o problematice socializace a resocializace, jakož i konstrukci identity jedinců 
nacházejících se v ústavní péči. Dále se snaží řešit otázku, co pro jedince znamená být dítětem 

z dětského domova, přičemž v neposlední řadě s tím souvisí koneckonců stigmatizace.  
V zorném poli se tak objevují i tzv.  mikrofaktory, jež spoluvytvářejí identitu jedince a slouží 
k jeho sebeprezentaci.  

Ačkoliv se nenacházím v roli oponenta, musím konstatovat, že by předložená práce mohla 
zahrnout rovněž historickou dimenzi: jak se například na problematiku socializace, resp. 

resocializaci dítěte pohlíželo v minulosti.  Dále v případě vlastního výzkumu autorky může 
oprávněně vzniknout otázka, zda počet respondentů není příliš omezený. Lze považovat 8 
rozhovorů za reprezentativní počet, jenž přinese dostatek údajů a faktů pro další analýzy a 

interpretace?     
V každém případě je třeba ocenit, že metodologicky a teoreticky je diplomová práce 

vhodně fundována, opírá se o poměrně rozsáhlou bibliografii. Už na první pohled je patrné, že 
se autorka ve sledované problematice vyzná a že dokáže přesvědčivě argumentovat. 

Za pozornost stojí, že závěrečná práce Aleny Mařasové je vhodně členěna na kapitoly a 

podkapitoly. Přínos práce lze spatřovat mimo jiné v detailní analýze zvolené problematiky 
vycházející rovněž z vlastního terénního výzkumu. Jde vlastně o důkladnou 
mikrosociologickou sondu. K předloženému pojednání nemám jako vedoucí práce meritorní 

připomínky nebo výhrady. Po formální stránce práci nelze nic vytknout, neboť se v ní 
nevyskytují  žádné pravopisné chyby.               

 Celkově lze konstatovat, že Alena Mařasová ve své diplomové práci osvědčila schopnost 
získat relevantní údaje ke zvolené problematice také terénním výzkumem. Prokázala, že umí 
pracovat ve zvolené oblasti studia a že dokáže získané poznatky interpretovat. Předložená 

práce je přijatelně provedena jak po stránce metodologické a teoretické, tak i praktické. 
Protože autorka podala velmi dobrý badatelský výkon, práci lze přijmout jako vhodný 

podklad k obhajobě.   
 

Závěr: Diplomová práce  Aleny Mařasové vyhovuje náročným kritériím, přikláním se k hodnocení 
známkou  v e l mi   d o b ř e .  

 
 
 

V Praze dne 8.1. 2017                             
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