
 

   POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 
 
Doporučený rozsah posudku: cca 1 strana 

 
Student: Sandra Hausmannová 

Vedoucí BC práce: PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. 

Název bakalářské práce: Náhradní rodinná péče 

 
 
Hodnocení práce by mělo stručně zahrnovat následující oblasti: 
 

1. Formulace cílů práce 
Cílem práce bylo zpracování přehledu problematiky přípravy budoucích rodičů na 
náhradní rodinnou péči, zajištění a podpora této společensky a lidsky významné role. 
2. Metodika zpracování 
Zpracování BP je dobře a logicky členěná, poskytuje dobrý vhled do problematiky, 
přes legislativu a systém NRP až po přípravu rodičů na přijetí dítěte a podporu 
rodičům ze strany státu. Součástí je také historický přehled vývoje pěstounské péče a 
adopce dětí. Teoretická část je zdařile doplněna dotazníkovým šetřením. 
3. Práce s odbornou literaturou (informační zdroje) 
Odborná literatura je dobře volená, vhodně využitá, práce s ní byla v souladu s nároky 
na BP. 
4. Celkový postup řešení 
- vyhovuje požadavkům na odbornou studii. 
5. Členění práce (kapitoly, podkapitoly) 
Struktura práce je velice dobrá, členění odpovídající, jen asi nedopatřením následuje 
po kapitole 6, hned kapitola 8. 
6. Úroveň jazykového zpracování 
Jazyk práce je dobrý, respektuje pravopisnou normu.  
7. Formální zpracování – celkový dojem 
Práce je úhledně zpracovaná, včetně grafů spojených s výzkumným šetřením. 
8. Odborný přínos práce, její praktické využití 
Práce může být využita jako text pro budoucí sociální pracovnice či vychovatele. 
Výsledky výzkumného šetření by mohly poskytnout podnětné informace MPSV a být 
potěšujícím sdělením pro představitele Pardubického kraje. 
9.   Naplnění zadání práce 
Zadání práce bylo splněno. 
9. Splnění cílů práce, závěry práce a jejich formulace 
BP splnila stanovený cíl, její závěry jsou přehledné a výpovědi jasně formulované 

 

Otázky k obhajobě: 

1.  Můžete stručně uvést základní odlišnosti připravované novely zákona o sociálně právní 
ochraně dětí, která má vstoupit v platnost od 1. ledna 2014, od současného právního zajištění? 
2.   Jak byste na základě svého šetření hodnotila úroveň přípravného vzdělávání na náhradní 
rodinnou péči? 
 

Souhrnné vyjádření:  Práce splňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou 

práci a proto ji  doporučuji k obhajobě. 
 

 


