
Posudek oponenta bakalářské/diplomové práce
Katedra pedagogiky FF UK v Praze

Jméno a příjmení studentky: Bc.Petra Horáková

Název práce:  Problémy náhradní rodinné péče v České republice

Vedoucí práce:  PhDr.Michaela Vítečková PhD

Technické parametry práce: 
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Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčlenění textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod

Využití praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

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

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části

Návaznost kapitol a subkapitol

Dosažené výsledky, odborný vklad, 
použitelnost výsledků v praxi

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

1. Je, podle Vás, správné u osvojených dětí, aby věděly,že jsou osvojené a měly informace
o genetických rodičích ?

  2.   V práci se zmiňujete o mezinárodním výzkumu náhradní rodinné péče. Co z tohoto
        výzkumu vyplynulo pro Českou republiku ?
3. Zmiňujete se o řešení této problematiky v několika jiných zemích. Jakou inspiraci

pro nás jste zde našla ?
  4.   Kde spatřujete základní problémy náhradní péče u nás ?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

   Diplomová práce věnovaná náhradní péči o děti v naší republice je velice přehlednou
   a právně fundovanou studií, která velmi systematicky a přehledně analyzuje tuto  
   problematiku. Autorka postupně analyzuje řadu variant této péče a vcelku správně
   je zařazuje do systému. U většiny z nich rozebírá jejich specifiku s pozitivy i případnými
   problémy.
   Zmiňuje se i o mezinárodním výzkumu této problematiky, kde mi chybí srovnání naší
   republiky s ostatními zkoumanými státy.
   Je podána i informace o řešení této problematiky v několika evropských státech. Zde by 
   bylo zajímavé vyzdvihnout některé odlišné formy péče, které by mohly být inspirativní i
   pro nás.
   Teoretická část je doplněna rozhovory s pěti pracovníky z této oblasti.Nejde o výzkum,ale o 
    malou sondu.Navíc otázky jsou většinou kladeny jako dvojotázky,což může činit 
    respondentům problém.
    Celkově i přes naznačené problémy jde o velmi seriozní diplomovou práci.
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