Posudek vedoucí bakalářské práce Veroniky Burešové „Analýza služeb pro
pěstouny v Praze“
Autorka se metodou rozhovorů pokusila popsat a zhodnotit situaci v oblasti služeb pro
pěstouny v Praze. Zvolila si téma v kontextu deklarované deinstitucionalizace péče o
ohrožené děti vysoce potřebné.
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Jiné připomínky:
Autorka přistupovala k práci s velkým nasazením a zjevným osobním zájmem o téma. Zvolila na
vyhodnocení poměrně obtížnou metodu rozhovorů, s jejímž vyhodnocením si poradila v rámci
bakalářské práce dobře. Relativně malý vzorek respondentů nebyl zapříčiněn liknavostí výzkumnice,
nýbrž obtížnou dosažitelností pěstounů. Oceňuji závěrečnou formulaci návrhů na zlepšení.
Otázky k obhajobě:
Shrňte nejdůležitější vámi navrhované změny v systému služeb pro pěstouny v Praze.
Datum: 4.9.2010
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