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Téma, které si autorka zvolila, je vysoce aktuální a potřebné. Otázka rozvoje služeb 
v náhradní rodinné péči je jednou z podmínek žádoucího procesu deinstitucionalizace. 
V práci jsou analyzovány služby v oblasti náhradní rodinné péče ve Středočeském kraji. 
Výsledky práce budou sloužit pro plánování nových typů služeb nestátní neziskové organizaci 
Rozum a Cit, kde autorka pracuje.  
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Rozsah práce přiměřený nedostatečný příliš velký  
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vysoká dobrá nejasná  
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Hodnocení výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 
 
Jiné připomínky: 
Přes dílčí formální nedostatky ve zpracování jsou výsledky dobře využitelné pro praxi. V závislosti na 
kvalitě obhajoby navrhuji hodnocení v rozmezí výborně-velmi dobře. 
 
Otázky k obhajobě: 
Jaká jsou hlavní zjištění vaší práce? Které služby v oblasti pěstounské péče dosud nejsou rodinám 
dobře dostupné  a je po nich poptávka? 
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