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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.

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:

     Bakalářská práce Miroslavy Panuškové sleduje téma volného času romských dětí 
mladšího až středního školního věku. 

     V teoretické části autorka postupuje od charakteristiky relevantních témat (Romové, volný
čas). V praktické části prezentuje kvalitativní šetření založené na rozhovorech se třemi 
respondenty - romskými dětmi ve věku  9 - 11 let a s jednou učitelkou. Využívá zkušeností 
z půlroční práce v dětském klubu Koblížek, odkud také vybírá respondenty. 

   Práce představuje nesporný přínos - zájem o skupinu dětí, které bývají často vyloučené 
z volnočasových aktivit a programů dostupných dětem z rodin zajímajících se o možnosti 
aktivního trávení volného času. Škoda jen, že respondentů není více, aby zjištěné závěry 
mohly vést i k nějakým doporučením.     

    Pozitivně hodnotím autorčin přístup k realizaci opravné verze původní, nevyhovující 
bakalářské práce.  Autorka pracovala soustavně, pravidelně konzultovala. Výsledkem je 
práce splňující nároky na absolventy bakalářského studia, uvítala bych však vyšší úroveň 
samostatného myšlení autorky. Některé samozřejmosti, zejména v oblasti  metodologie 
šetření (např. promyšlení a zdůvodnění výběru respondentů, přesné zdokumentování 
průběhu rozhovoru, nutnost kategorizace položek apod.) objevovala autorka bohužel až 
v konzultacích s vedoucí práce. Také závěry vyplývající z rozhovorů jsou někdy  pouze 
povrchní (s. 47, poslední věta; s. 50, předposlední věta), bez hlubší analýzy. V dokončovací 
fázi však dokázala autorka shrnout nové zkušenosti, uplatnit doporučení vedoucí práce a 
vytvořit poměrně konzistentní text. 

 Práci doporučuji k obhajobě, vzhledem k výše uvedeným výhradám navrhuji hodnocení 
dobře. 

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: dobře

Náměty pro obhajobu:

1.  Navrhněte možnosti, jak překonat zjištěné bariéry aktivního trávení volného času dětí 
z romských rodin.  

Datum: 24.5.2016 Podpis:
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