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Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 107 
Počet stránek příloh: 28 
Počet titulů v seznamu literatury: 43 knižních titulů, 6 zahraničních titulů, 2 zákonné normy, 
5 internetových zdrojů 

Formální zpracování 

Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) I L X'---_-'-___ ---'-___ -'--_------' 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) lx 

Formální zpracování Uasnost tématu, rozčleněněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 

lx 

Metody práce 

Vhodnost použitých metod lx 
Využití výzkumných empirických metod I - I - I - I -

Využití praktických zkušeností lx I 

Obsahová kritéria a přínos práce 

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
I - I - I - I -

iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 

Naplnění cílů práce lx 
Vyváženost teoretické a praktické části 

I - I - I - I -

Návaznost kapitol a subkapitol lx 



Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi 

Vhodnost prezentace závěrů práce 

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

lx 

lx 

Zvolené téma je vysoce aktuální. Solidní výzkumné studie na téma profesionální pěstounská 
péče jsou naprosto nezbytné. Náměty k diskusi: 
II v čem diplomant spatřuje největší překážky v realizování profesionální či terapeutické 
pěstounské péče v ČR 
21 náhled na otázku styku dítěte s biologickou rodinou v případě aplikace dlouhodobé 
pěstounské péče Izisky a problematické momentyl 
31 požadavky na "vyzrálost" a připravenost profesionálních pěstounů jsou značné, 
uvědomíme-li si současně, že by mělo jít pokud možno o manželský pár, je v současné 
společenské situaci po této životní dráze poptávka? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová práce zcela odpovídá stanoveným požadavkům. Velice kladně hodnotím výběr 
tématu, které je v naší odborné literatuře zatím téměř neuchopené. Pokud bych se měla 
vyjádřit k možnostem práci obohatit, pak především v oblasti empirické. Je zřejmé, že 
výzkum profesionální pěstounské péče v našich podmínkách není zatím možný, přesto by 
bylo zajímavé provést výzkumné šetření v současných pěstounských rodinách. Pokud má 
být v budoucnu pěstounská péče kvalitní a žádaná, pak je třeba vyjít do značné míry také 
z názorů a potřeb současných pěstounů. 

Doporučení k obhajobě: doporučuji/nedoporučuji 

Navrhovaná klasifikace: výborně 
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