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Aktuálnosť témy a prepojenie s problematikou sociálnej práce: 

Téma predkladanej diplomovej práce so svojím historickým zameraním je jednoznačne prepojená 

so sociálnou prácou. Mapuje históriu náhradnej rodinnej starostlivosti – pestúnskej starostlivosti 

na území dnešnej Českej republiky do roku 1989. Práca predznamenáva sumarizáciu poznatkov 

v tejto oblasti. 

 

Posúdenie formálnej stránky a odbornej úrovne diplomovej práce:  

Predkladaná diplomová práca má celkom 62 strán. Z formálnej stránky nemám pripomienky. 

Jazyk ako aj štylistika práce sú na prijateľnej úrovni zodpovedajúcej akademickému textu. 

 

Bc. Aneta Marková rozdelila svoju prácu na päť na seba nadväzujúcich kapitol, pričom postupuje 

od základných východísk k téme výskumu, ktorý si zvolila. Vhľad do historického vývoja ako 

svoj zámer popisuje autorka je z môjho pohľadu vhodným pomenovaním pre zameranie práce. 

Už len z kvantitatívneho pohľadu, je spracovanie tak obsiahlej témy, ktorú si autorka vybrala na 

spracovanie celkom na 62 stranách ukážkou toho, že pôjde len o nejakú historickú sondu do 

témy. Následný cieľ ako si ho diplomantka stanovila je potom naplniteľný - teda zachytenie 

premien pestúnskej starostlivosti v kontexte spoločenských zmien. Samotná metodológia 

výskumu je podaná len stručne v úvode práce. 

Prvú kapitolu tvorí vstup do témy v podobe vymedzenia základných pojmov, ktoré sú pre prácu 

nevyhnutne potrebné na ozrejmenie. 

Druhá kapitola začína vstupom historického vymedzenia témy. V tejto kapitole autorka 

prechádza od antiky cez inštitúty poskytujúce opateru deťom, ktorými sa kapitola uzatvára. 

Tretia kapitola je spracovaná už hlbšie ako predchádzajúca a zameriava sa na cieľ výskumu v 

rámci Rakúsko-Uhorska. Tu autorka pracuje viac aj s primárnymi zdrojmi a svoje tvrdenia 

podpiera týmito zisteniami. 

Štvrtá kapitola je spracovaním témy už samostatnú Republiku Československú, na ktorú 

nadväzuje ďalšia piata kapitola pojednávajúca o téme v rámci socialistického Československa. 

Vyššie spomínanou piatou kapitolou tému práce autorka uzatvára. 

Z pohľadu naplnenia cieľa môžem konštatovať, že autorka svoj stanovený cieľ naplnila. 

Zrealizovala historickú sondu, ktorú realizovala prostredníctvom analýzy a následnej komparácie 

primárnych a sekundárnych zdrojov. Takto koncipovanú prácu však musím označiť za 

prehľadovú. 

Samotná diplomová práca má zmysel a naplnenie pre sociálnu prácu a základ vedeckého bádania 

v téme. Avšak ak by si autorka nestanovila tak grandiózny cieľ na tak dlhé obdobie, realizácia 

diplomovej práce by ju pustila hlbšie ponoriť sa do témy a spracovať podrobnejšie jednotlivé 



obdobie. Práve táto realizuovaná základná analýza posúva hodnotenie diplomovej práce na nižší 

stupeň. 

Na záver môžem konštatovať, že práca v takto predloženej podobe zodpovedá úrovni diplomovej 

práce, spĺňa požiadavky kladené na diplomové práce po formálnej aj obsahovej stránke 

a považujem ju za prínosnú pre odbor sociálna práca. 

 

Celkové hodnotenie práce:  

Predkladaná diplomová práca spĺňa požiadavky kladené na tento typ práce. 

Diplomovú prácu Bc. Anety Markovej odporúčam na obhajobu s hodnotením dobre. 
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