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Analýza služeb pro pěstouny v Praze
Práce hodnotí služby pro pěstouny v Praze na základě kvalitativního průzkumu
vedeného šesti dílčími výzkumnými otázkami. Vzorek tvořilo 9 rodin, není tedy
reprezentativní. Výsledky jsou podány formou kvalitativního popisu, autorka se mohla
pokusit je shrnout i formou tabulky, do níž se daly vyplnit zobecněné údaje. Jaksi navíc se
pokouší hodnotit i politiku magistrátu hl. m. Prahy v oblasti pěstounských rodin, a to podle
jednoho dokumentu, který srovnává s vládním plánem transformace služeb pro ohrožené
rodiny a děti
V úvodní části práce jsou citovány základní domácí práce k tématu a několik citací
z cizí literatury obsahuje přehled internetových zdrojů. Problematika potřeb pěstounů mohla
být v teoretické části práce probrána důkladněji.
V odkazech, které jsou v textu, nejde odlišit internetové a neinternetové zdroje.
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