
Posudek bakalářské práce Marie Klemšové "Systém výběru a přípravy 
pěstoullů a služby pro pěstoullské rodilly ve Zlíllském a Olomouckém kraji" 

Autorka se ve své práci zaměřila na systém pěstounské péče se zvláštním zřetelem k procesu 
výběru a přípravy pěstounů. Jako důležité pro úspěšnost umístění dítěte v pěstounské rodině 
vidí autorka následné služby poskytované pěstounům. Praktická část popisuje a analyzuje 
situaci v této oblasti ve dvou vybraných krajích. 

Téma vzhledem k vysoce potřebné potřebné okrajové irelevantní 
současným potřebám 

oboru 
Téma vzhledem zvoleno téma je příliš téma mohlo být širší předkladateli 

k možnostem adekvátně rozsáhlé chyběla 

zpracovatele možnost 
adekvátně téma 
uchopit 

Typ práce teoretická kompilační srovnávající empirická 
systémy 

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

významnými daty 
teoriemi 

Schopnost formulovat výborná dobrá nejasné vlastní 
vlastní názory! nejasná 
názory/východiska východiska 
Stylistika přiměřená šroubovité v~.jadřování příliš 

vyjadřování hovorové 
Gramatika správná s ojediněl}"mi s množstvím chyb 

chybami 
Uprava textu přiměřená přijatelná nepřehledná 

Práce s literaturou přiměřená zb}1eČně mnoho málo citované 
citací! citace literatury 
zbytečně dlouhé 

Využívání zahraniční přiměřené citací z cizí citace z cizí 
literatury literatury je literatury chybí 

minimum 
Zpracování přehledu správné s menšími se závažnými 
pramenů nedostatky nedostatkv 
Formulace hlavního jasná není zcela jasná chybí 
problému/ výzkumné 
otázky 
Metody zvolené použita jedna daly se užít metody nejsou 

adekvátně, metoda, je adekvátnější zvoleny 
použito více adekvátní metody adekvátně 
metod 

Zpracování dat kvantitativní, kvalitativní kvantitativní, třídění 
statistické prvního stupně 

Praktická využitelnost vysoká dobrá nejasná 
výsledků 

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

Hodnocení výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 



Jiné připomínky: 
Autorka velmi precizně zpracovala otázku výběru a přípravy pěstounů v ČR s V}užitím nejnovějších 
(z roku 2009) metodických materiálů MPSV, které ještě nejsou široce využívané. Blíže analyzovala a 
zhodnotila situaci ve dvou vybraných krajích. Protože mohla autorka věnovat větší pozornost 
doporučením vyplývajícím z jejích zjištění, navrhuji hodnocení v rozmezí výborně - velmi dobře 
v závislosti na kvalitě obhajoby, kde, jak předpokládám, toto téma rozvede. 

Otázky k obhajobě: 
1. Jaká doporučení byste na základě svých zjištění formulovala směrem ke krajskému úřadu a 

dalším subjektům na tomto poli? 
2. Jaká by podle vás byla optimální forma pravidelných konzultací o výkonu PP, které realizují 

KÚ? Proč? 

Datum: lO.9.2009 
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