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Formální zpracování
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

x

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

x
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Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)
x
Metody práce
Vhodnost použitých metod

x

Využití výzkumných empirických metod

x

Využití praktických zkušeností

x

Obsahová kritéria a přínos práce
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)

x

Naplnění cílů práce

x

Vyváženost teoretické a praktické části

x

Návaznost kapitol a subkapitol

x

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost
výsledků v praxi

x

Vhodnost prezentace závěrů práce

x
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:
1. Jak by bylo možné zefektivnit proces schvalování žadatelů o osvojení dětí?

2. Jakými formami a metodami realizovat kooperaci vládního a nevládního sektoru v
procesu osvojování dětí ?
3. Jak by měla náhradní rodina spolupracovat se školou u dětí, které mají problémy se
školním prospěchem?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):
Diplomantka si zvolila aktuální sociální téma, které zpracovala mezioborově na standardní
úrovni.Zabývá se také různými formami péče o děti a jejich možnými dopady na vývoj
osobnosti dítěte. Diplomová práce má všechny požadované náležitosti. Zaujetí a
zkušenosti autorky se zpracovávanou problematikou se projevily pozitivně ve splnění
hlavního cíle diplomové práce. V práci jsou některé nedostatky ve formálním zpracování.
Oceňuji skutečnost, že se diplomantce podařilo funkčně propojit část teoretickou a
praktickou i skutečnost, že získané poznatky mohou být podnětné pro pracovníky oblasti
osvojování dětí.

Doporučení k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře
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