
Posudek oponenta diplomové práce 
Veroniky Vrzalové 
Koncepce projektů podporujících děti v ústavní péči 

Autorka se ve své práci zaměřila na zhodnocení projektů pro děti žijící v ústavní 
výchově z hlediska uspokojování jejich potřeb. Hodnotila projekty Nadace Terezy 
Maxové. V teoretické části přináší přehled forem ústavní péče o děti v ČR, právní rámec 
problematiky a stručně nástin otázky psychických potřeb a následků jejich 
neuspokojeni. 

Téma vzhledem k vysoce potřebné potřebné okrajové irelevantní 
současným potřebám 

oboru 
Téma vzhledem zvoleno témaje příliš téma mohlo být širší předkladateli 
k možnostem adekvátně rozsáhlé chyběla 
zpracovatele možnost 

adekvátně 
téma uchopit 

Typ práce teoretická kompilační srovnávající empirická 
sy_stém~ 

Rozsah práce přiměřenv nedostatečný příliš velký 
Struktura práce vyvážená nevyvážená s chybějícími s chybějícími 

významnými daty 
teoriemi 

Schopnost formulovat výborná dobrá nejasné vlastní 
vlastní názory/ nejasná 
názorv/východiska východiska 
Stylistika přiměřená šroubovité vyjadřování příliš 

vyjadřování hovorové 
Gramatika správná s ojedinělými s množstvím chyb 

chybami 
Uprava textu přiměřená přijatelná nepřehledná 

Práce s literaturou přiměřená · zbytečně mnoho málo citované dflčí chyby v 

I přiměřené 
citací/ citace literatury citacích 
zbytečně dlouhé 

Využívání zahraniční · chací z cizí citace z cizí 
literatury I II jt~r~tury je literatury chybí 

I 

I výborná 
nlll1lmUm 

Schopnost kriticky dobrá není patrná 
hodnotit ~ramen! 
Zpracováni přehledu správné s menšími se závažnými 
pramenů nedostatky nedostatky_ 
Formulace hlavního jasná , není zcela jasná I chybí 
problémul výzkumné 

, 

otázky I 
Metody zvolené použita jedna I daly se užít metody nejsou 

adekvátně, · metoda,je adekvátnější zvoleny 
t použito více I adekvátní metody adekvátně 

Il11ctOd I 
Zpracování dat I kvalitativní kvantitativní, kvantitativn í, 

! 
I statistické třídění prvního 

stupně 

~tická vyu~itelnost I vys~ká I d~brá Nejasná 



výsledků 

Naplnění cHe práce cíl splněn cíl splněn cíl se nepodařilo 
částečně naplnit 

Hodnocení výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

Jiné připomínky: Teoretická část práce je pouhým výčtem obecně známých a dostupných informaci 
o ústavní výchově. Několik subkapitol tvoi'í jen citace mezinárodních dokumentů a doporučení 
v odrážkách. Součástí textu jsou celostránkové tabulky s přehledy o počtech dětí v ústavních 
zařízeních, což se v kontextu cílů práce jeví jako neúčelné. 
Praktická část popisuje řadu projektů, které NTM realizovala. ale na základě uvedených informací 
nelze podle mého názoru reálně posoudit vztah těchto projektů k potřebám dětí. Místy text působí jako 
propagační materiály NTM. Srovnání a hodnocení natolik rozdílných projektů nebylo v momentálních 
silách autorky. 
Cíle práce se po mém soudu nepodařilo zcela naplnit. Navrhuji hodnocení dobře, pokud autorka 
práci adekvátně obhájí. 
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