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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost
Cíl práce je stanoven již v úvodu práce a rovněž i anotaci práce. Autorka se zaměřila na
zkoumání efektivity práce organizace Dobrá rodina, která se zabývá podporou pěstounské
péče a pěstounů. Zaměření práce vychází z dlouhodobého zájmu autorky o problematiku
náhradní rodinné péče a z její odborné praxe. Jako metodu zkoumání využila dotazníkového
šetření zaměřenou na klienty, sociální pracovníky a tým back office. Zvolená metoda je
danému tématu adekvátní.
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji
Autorka prokázala velmi dobrou orientaci v dané problematice a schopnost pracovat
s odbornou literaturou a dalšími informačními zdroji a rovněž využívat odbornou
terminologii. Počet uváděných literárních zdrojů je odpovídající bakalářské práci, použité
zdroje jsou aktuální a jsou uváděny víceméně odpovídajícím způsobem v textu i v seznamu
použité literatury.
Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem
Formální a jazykové zpracování práce je na velmi dobré úrovni, autorka prokázala, že umí
odpovídajícím způsobem využívat odbornou terminologii. Zpracování je na velmi dobré
úrovni a je plně odpovídající bakalářské práci. Pozitivně hodnotím velmi pečlivé zpracování
získaných výsledků doplněných grafy.
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití
Autorka se zaměřila na ryze praktickou problematiku – v podstatě zpětnou vazbu ze strany
klientů, sociálních pracovníků a týmu back office pro organizaci Dobrá rodina, pro kterou má
tak praktický význam.
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry
Cíle práce byl z tohoto pohledu splněn, zvolený pracovní postup byl adekvátní danému
tématu, výsledky a závěry jsou přehledně zpracovány, pozitivně hodnotím opět velmi pečlivě
zpracované shrnutí výsledků a následnou diskuzi.
Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce
Sdělte, jaké byste měla návrhy pro zlepšení efektivity práce organizace Dobrá rodina, o. p. s.
Celkové hodnocení:
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