
Oponentní posudek bakalářské práce Gabriely Knápkové 
na téma 

Dlouhodobá profesionální pěstounská péče jako šance pro raně 
traumatizované děti 

Téma vzhledem k vysoce potřebné potřebné okrajové irelevantní 
současným potřebám 

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

k možnostem rozsáhlé chyběla 

zpracovatele možnost 
adekvátně téma 
uchopit 

Typ práce teoretická kompilační srovnávající empirická 
systémy 

Rozsah práce přiměřený nedostatečný příliš velký Vzhledem 
náročnosti 

tématu a 
způsobu 

zpracování 
přiměřený 

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 vyjadřování příliš 

vyjadřování hovorové 
Gramatika správná s ojedinělými s množstvím chyb s ojedinělými 

chybami nepříliš 

závažnými 
chybami 

Uprava textu přiměřená přijatelná nepřehledná 

Práce s literaturou přiměřená zbytečně málo citované Bohatě citovaná 
mnoho citací/ literatury relevantní 
citace literatura 
zbytečně svědčící o dobré 
dlouhé orientaci v 

tématu 
Využívání zahraniční Přiměřené a velmi citací z cizí citace z cizí 
literatury cenné vzhledem literatury je literatury chybí 

k tomu, že téma je minimum 
v českém prostředí 
neujasněné a 
existují na ně 
různé názory 

Schopnost kriticky výborná dobrá není patrná 
hodnotit prameny 
Zpracování přehledu správné s menšími se závažnými 
pramenů nedostatky nedostatky 
Formulace hlavního jasná není zcela chybí 



problému/ výzkumné jasná 
otázky 
Formulace hypotéz přiměřená hypotézy se hypotézy nejsou hypotézy nelze 

překrývají formulovány testovat 
jednoznačně 

Metody Zvolená metoda použita daly se užít metody nejsou 
kvalitativního výzkumu jedna adekvátnější zvoleny 
je přiměřená, soubor je metoda, metody adekvátně 

omezený, ale kvalitním Je 
zpracováním jsou adekvátní 
informace velmi cenné. 
Dá se říci, že ke kvalitě 
vytěžení pozitivně 

přispělo i to, že 
zpracovatelka žila 6 
týdnů v pěstounské 
rodině. Dá se říci, i 
když to tak není 
reflektováno, že další 
užitou metodou bylo 
zúčastněné pozorování 

Zpracování dat kvantitativní, kvalitativní kvantitativní, třídění 
statistické prvního stupně 

Praktická využitelnost Vysoká, vzhledem dobrá nejasná 
výsledků k tomu, že se časově 

setkává 
s okamžikem 
naplňování 

Národního akčního 
plánu péče o 
ohrožené děti, který 
v minulých týdnech 
představilo MPSV 

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

Hodnocení výborně velmi dobře dobře nevyhovuie 
Otázky k obhajobě: 
Z textu práce je patrné, že v Německu existuje i "normální" neprofesionální pěstounská péče. Bylo by 
zajímavé dozvědět se něco o právním rozdílu mezi těmito druhy péče a o německé právní úpravě 
vůbec. 

Zajímalo by mne, zdaje metodikou nějak upraveno, jak mají děti pěstouny oslovovat. Zdaje na to 
jednotný názor nebo se o tom vede debata. Ve Francii, kde se profesionální pěstounky nazývají 
asistente matemelle,je děti obvykle oslovují křestními jmény. U násje považováno za normu, že děti 
pěstouny prakticky od počátku pěstounské péče (dokonce už v předpěstounské péči) oslovují maminko 
a tatínku, a to i tehdy, když děti rodiče mají a dokonce i tehdy, když se s nimi stýkají. 

Dne 1. září 2009 

Mgr. Anna Šabatová Ph.D. 


