
 

 
OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Téma práce: Problematika začlenění dítěte v pěstounské péči 

Autor:  Michaela Hrušková 

Oponent: Mgr. Kristýna Mlejnková, Ph.D. 
 

Hodnocení práce:      1    2    3    4    0         hodnocení 1 = nejlepší,  4 = nejhorší,  0 = neposuzováno     

1. Formulace cílů    1 
    

2. Vhodnost použitých metod  2 
    

3. Postup řešení  2 
    

4. Splnění cílů  1 
    

5. Interpretace výsledků  1 
    

6. Přínos pro pedagogickou praxi  2 
    

7. Originalita  1 
    

8. Orientace autora ve zpracovávané problematice  1 
    

9. Práce s literárními zdroji (průběžné citace, norma)  3 
    

10. Využití dalších informačních zdrojů  1 
    

11. Úroveň jazykového zpracování  1 
    

12. Úroveň odborného vyjadřování (terminologie)  1 
    

13. Srozumitelnost a logická stavba textu  1 
    

14. Formální úroveň, celkový dojem  1 
 

Celkové hodnocení:          výborně X velmi dobře    dobře  neprospěl  
 

Další připomínky a vyjádření (možnost pokračovat i na druhé stránce):  

Bakalářská práce je pěkným příkladem uchopení tématu s janým cílem, ke kterému všechny její části 
směřují. Autorka používá odborné, legislatní a internetové zdroje, aby pěstounskou péči popsala obecně, 
ale i konkrétně vysvětlila metody a techniky sociálních pracovníků při řešení rizikových faktorů 
adaptování dítěte v nové rodině.  
V úvodu je zmíněná značná praxe studentky v tomto tématu, z poděkování je zřejmé zapracování 
poznatků z konkrétní doprovázející organizace pěstounů. Bohužel v textu práce se odkazy na praktické 
zkušenosti explicitně neobjevují, není zřejmé jak a kde zkušenosti ke svým tvrzením v textu získala. Vlastní 
reflexe studentky je samozřejmě cenná a její přínos zpracování se nejvíce projevuje v celé kapitole Shrnutí 
rizikových faktorů a jejich minimalizace. 
Obsahem výborné práci musím vytknout nedodržení platné bibliografické citační normy v některých 
odkazech a zejména v uvedeném formátu použitých zdrojů.    
 
Otázky k obhajobě:   

1. Na straně 16 a 36 je zmíněná problematiky vzdělávání pěstounů v příbuzenském vztahu k dítěti. 
Můžete přiblížit, od kdy se vzdělávání uplatňuje, jak je přijímáno a jak je zaměřené? 

2. Práce přehledně shrnuje rizikové faktory adaptace dítěte v nové pěstounské rodině. Který z nich 
Vás nejvíce zaujal a proč? Se kterým se nejméně pracuje a zasloužil by si větší pozornost 
sociálních pracovníků OSPOD nebo doprovázejících organizací?  
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