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Cíl práce: Seznámit s pojmem a funkcemi rodiny, s typy NRP/ pěst. péče/. Zjistit 

okolnosti, které přiměly ke vzetí do péče, jak je dlouhá pěst. péče a zda existuje 

informovanost o službách. Zjistit množství služeb poskytovaných rodinám 

v Jihomoravském kraji a ve Středočeském kraji včetně Prahy 

 

 

 

 
 

1. Kritéria hodnocení práce: 

 

 Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující 

Stupeň splnění cíle  x   

Vyváženost teoretického výkladu     

a praktického řešení, návaznost 

jednotlivých kapitol a podkapitol 

x 

 
   

Práce s odbornou literaturou, (citace, 

parafráze, dodržení citační normy) 
x    

Adekvátnost použitých metod        

při zpracovávání tématu 
 x   

Hloubka provedení analýzy           

(ve vztahu k tématu) 
 x   

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, text, grafy, tabulky, 

poznámkový aparát, přílohy)  

 

x 
   

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 

 

 
x   

 

Hodnocení práce u jednotlivých kritérií označte v tabulce křížkem. 

 

2. Slovní hodnocení   
 

Téma velmi aktuální, diskutované a přínosné pro praktický život. 



Práce propracovaná, promyšlená, logicky členěná, zajímavá. Téma pojmuto ze všech možných 

hledisek a dopadů / historie NRP, organizace/. Je znát zaangažovanost autorky na tématu, kdy 

sama žije v pěst. péči. 

 

Erudovaně a precizně vedené  rozhovory s 6 respondenty, vhodně zvolených 8 otázek, díky 

nimž se vyčerpávajícím způsobem čtenář dozvídá vše důležité. 

Vše ukončeno kapitolami se závěry šetření. Bylo využito mnoho odborných zdrojů. 

 

 

 

3. Otázky k zodpovězení při obhajobě : 
1/ Jak se Vy sama cítíte v pěst. péči? 

2/ Jak Vy sama osobně vnímáte pomoc pěst. rodinám v ČR? V čem vidíte rezervy? 

3/ Jak byste práci mohla využít v praxi? 

4/ Co Vás při její tvorbě nejvíce překvapilo? 

5/ Jaký je Váš názor na pěst. péči na přechodnou dobu? Uveďte výhody a nevýhody. 

6/ Co bylo pro Vás při tvorbě práce nejobtížnější? 

 

 

 

 

4.  Bakalářská  práce    je      doporučena k obhajobě. 

 

 

 

 

 

5. Navržený klasifikační stupeň:  výborně – velmi dobře 
(výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nevyhověl/a) 
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