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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Cíl práce je jasně uveden a stanoven již v úvodu a anotaci práce, zaměření práce vychází z 
dlouhodobého zájmu autorky o danou problematiku a i z její odborné praxe. Jako cíl své 
práce si autorka stanovila zjistit klady a zápory povinného vzdělávání pěstounů a to jak 
z jejich pohledu, tak z pohledu sociálních pracovníků a lektorů, kteří toto vzdělávání zajišťují. 
Zvolená forma dotazníkového šetření je proto 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 používat odbornou 
terminologii. Počet uváděných literárních zdrojů je bakalářské práci odpovídající, použité 
zdroje jsou aktuální a jsou uváděny 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 dobré úrovni, autorka prokázala, že umí 
odpovídajícím způsobem využívat odborný jazyk. Zaznamenány byly jen drobné formální 
nedostatky (číslování stran až od Úvodu). Práce má ale dobrou strukturu, jednotlivé kapitoly 
jsou vyvážené a logicky na sebe navazují. Pozitivně hodnotím zařazení kapitoly o vzdělávání 
dospělých, které s daným tématem souvisí. 
 
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Téma pěstounství je sice často zpracováváno, ale autorka se zabývá v podstatě evaluací 
realizovaného vzdělávání pěstounů, čímž jej činí aktuálním. Práce má pak i praktický přesah – 
slouží jako zpětná vazba realizovanému vzdělávání pěstounů na Praze 12. 
 
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Cíle práce byl z pohledu zjišťování kladů a záporů vzdělávání pěstounů splněn, i když 
metodologické zpracování daného tématu je poněkud chudší. Pozitivně hodnotím dobře 
propracované shrnutí výsledků dotazníkového šetření a následnou diskuzi, kde sama autorka 
uvádí, že realizované dotazníkové šetření otvírá další otázky ke zkoumání. 
 
Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 
Jaké postupy byste navrhovala ke zkvalitnění vzdělávání pěstounů na základě Vašich zjištění? 
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