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Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 1 1 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodrž~ilí citačních norem) 1 1 

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

Vhodnost použitých metod 1 1 

Využití výzkumných empirických metod 1 -

Využití praktických zkušeností I 1 

Obsahová kritéria a přínos práce 

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 1 1 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 

Naplnění cílů práce 1 1 

Vyváženost teoretické a praktické části 1 -

Návaznost kapitol a subkapitol 1 1 

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost 11 
výsledků v praxi 

Vhodnost prezentace závěrů práce 12 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1..1 akým zpúsobem je v moderní pěstounské péči řešena otázka respektu k etnické identitě 
dítěte z hlediska jeho potřeb a specifických rysú sociálně kulturní prezentace (jazyk,tradice, 
vztahy a spiritualita)? 

2. Je již v České republice v přípravě uvedeného modelu nějaká zkušenost s kontaktem a sa
nací púvodní rodiny,aby se do ní mohlo dítě vrátit? 

3. Co je v současné době nejvíce potřebné pro prosazení moderní pěstounské péče? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Autor přichází s progresivním návrhem profesionalizace pěstounské pece ,na němž 
spolupracuje z titulu člena odborného panelu a svého pracovního zařazení ve státní správě. 
Práce je přehledně a logicky strukturována ,základním východiskem jsou potřeby dítěte a 
jejich saturace ve fu~l:<ční rodině a v kontrapozici je rozebíráno selhávání až ztráta 
rodinných funkcí, čímž' se dítě ocitá ve stavu ohrožení. Další kapitoly jsou věnovány 
systému náhradní rodinné péče a podrobněji i současné pěstounské péči v ČR.Těžištěm 
výkladu je podrobné zpracování moderní koncepce a obsahu profesionální pěstounské 
péče. Celkovou hodnotu práce zvýrazňuje solidní kritická analýza ,jasné a promyšlené 
hodnocení podpořené teoretickými i empirickými argumenty . Cenné jsou originálně 
zpracované tabulky,které přehledně doplňují výklad. Závěr má standardní podobu shrnutí, 
domnívám se však"že mohl více zaměřen na další řešení problematiky ( viz otázka č.3). 

Doporučení k obhajobě: doporučuji 
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