Posudek oponenta diplomové práce
Veroniky Petrové
Metodika posuzování funkčnosti rodiny pro OSPOD
Autorka ve své práci navrhla a pokusila se ověřit metodiku posuzováni rodin pro účely
úpravy rodičovské zodpovědnosti po rozvodu. K ověření metodiky využila vzorek 20
rodin, se kterými pracovala coby sociální pracovnice OS POD.
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Jiné připomínky: Vytvoření metodiky posuzování rodin je téma vysoce potřebné a v praxi
metodicky zcela neošetřené. Teoretická část poskytuje adekv,átní přehled možných východisek daného
tématu, byť místy trochu nepřehledně. Praktická část obsahuje radu zajímavých poznatků z terénnfho
ověřování v)/tvořené metodiky a patří mezi silnější části práce. Přes dílčí výhrady oceňuji , že se
autorka pustíla do tématu, které není jednoduché a navrhuji hodnocení velmi dobře.
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