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A. Obsahová 

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce 
patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.      

Práce splňuje cíle zadání.     

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.     

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických 
postupů.      

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich 
diskutováno.     

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.      

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci 
práce a ke stanoveným cílům.      

V průběhu zpracování tématu studující pracoval/a v součinnosti 
s vedoucím/vedoucí práce.      

B. Formální 

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací 
v rámci práce, je typograficky jednotná.     

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.     

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.     

C. Přínos práce  
Tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi.     
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Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků): 

Z formálního hlediska práce vykazuje několik nedostatků. Přestože autorka odlišuje citace kurzívou, 
nepoužívá uvozovek na začátku a konci citace. V práci jsou sice využity všechny zdroje ze seznamu, 
ale v seznamu chybí řada zdrojů použitých v práci (např. Petrusek - Velký sociologický slovník, Matěj-
ček - Výchova dětí v neúplné rodině, Jedlička - Problémy socializace…, Helus, Hrabal, Kulič, Mareš - 
Psychologie školní úspěšnosti žáků, ŠVP a školní řád školy, na které se autorka odvolává). Autorka 
má problémy s odkazováním na kapitolu kolektivní monografie (např. Dvořáková in Vališová a Kasíko-
vá, Vonková In Vališová a Kasíková) a na legislativní předpisy (odkaz k neaktualizovanému vydání, 
odkaz k novelizaci, ne k novelizované vyhlášce). 

Z obsahového hlediska spatřuji problém v zařazení kapitol nevztahujících se k obsahu práce (např. 
1.2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 4.) a nezařazení jiných (např. zanedbané dítě, pohled na rodinu, rodičovství a 
rozvod z hlediska vývojových úkolů rodičů a dětí, např. optikou Eriksonovy teorie vývoje). 

Na druhou stranu musím práci z několika důvodů vyzdvihnout. Teoretická část je psána čtivě, dosta-
tečně odborně a poukazuje na velmi dobrou schopnost autorky syntetizovat poznatky z více zdrojů. 
S provedením rozhovorů si autorka zručně poradila a využila nejlepší možnost, jak zmapovat popiso-
vané téma. Největší ocenění si zaslouží zpracování rozhovorů - přepis, kódování a sumování - a dis-
kuse, která je na vysoké úrovni a prokazuje hlubší vhled autorky do problematiky. 

Zkonkretizování tématu hodnotím jako přínosné, byť nedošlo ke změně názvu práce. 

Vzhledem k spíše formálním nedostatkům a převaze kladných stránek práce navrhuji klasifikovat 
stupněm výborně. 

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu magistr: ANO 

Práci doporučuji k obhajobě: ANO 

Návrh klasifikačního stupně: výborně 

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků): 

V čem můžeme vnímat rozdíl, hovoříme-li o "problémové rodině" a "rodině s problémy"? 

Jak souvisí téma zanedbávání dítěte s Vašimi respondenty? 

V čem se bude lišit pohled rodiče a dítěte na rodinu a rozvod z hlediska vývojových úkolů Eriksonovy 
vývojové teorie? 
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