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Zabývá se problematikou pěstounské péče v případě dětí s mentálním
postižením. Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce
(mentální postižení, náhradní rodinná péče). Uvedla hlavní
výzkumné otázky a postup řešení praktické části práce. Realizovala
kvalitativní výzkumné šetření (rozhovor s pěstouny a samotnými
sourozenci).
Komise byla seznámena s posudky vedoucího práce a oponentky.
Konstatováno, že výběr metod odpovídá cílům, avšak chybí
konkrétně formulované výzkumné otázky a popis průběhu šetření.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
problematice sociální podpory sledované rodiny. Uvedla specifika a
problémy, se kterými se mohou setkat pěstouni dětí s mentálním
postižením. Předložila návrh, jakým způsobem a jakými prostředky
by bylo možné zvýšit informovanost a zlepšit přípravu pěstounů v
oblasti výchovy dětí s postižením. Diskuze byla zaměřena na otázky
možné edukace pro pěstounské rodiny, které mají v píči děti s
mentálním postižením.  
Na dotazy členů komise reagovala studentka adekvátně, bakalářskou
práci obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli
se na hodnocení: velmi dobře
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