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Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod
(omezený vzorek 26 respondentů, nízká návratnost, která by 
vyžadovala promyšlenější distribuci dotazníku)
Využití praktických zkušeností
(nelze posoudit)
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iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části

Návaznost kapitol a subkapitol
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použitelnost výsledků v praxi

Vhodnost prezentace závěrů práce

1 2 3 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jaké jsou klady a zápory pěstounské péče na přechodnou dobu?
2. Jaká hlavní doporučení byste formulovala pro efektivnější využívání této formy NRP?
3. Lze vysledovat, byť na malém vzorku, nějaké typické tendence v odpovědích 

pracovníků vládního a nevládního sektoru?
4. Jaká je podle Vás perspektiva pěstounské péče z hlediska její profesionalizace?
5. Jak hodnotíte efektivitu zavádění Národního akčního plánu k transformaci a 

sjednocení systému péče o ohrožené děti?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová práce si klade za cíl zjistit, jak je v praxi využívána pěstounská péče na 
přechodnou dobu, názory odborníků na ni, a dále navrhnout opatření, jež by měla vést ke 
zlepšení současného stavu. Cíl byl v prvních dvou částech splněn zcela, v poslední částečně, 
protože autorka návrhy opatření u odborné veřejnosti sic empiricky zmapovala, ale sama 
jejich ucelenou koncepci na základě těchto zjištění nezpracovala. Tento krok by výrazně 
prospěl celkovému závěru práce.

Kromě uvedené dílčí výhrady oceňuji autorčinu samostatnou orientaci v problematice, 
schopnost vystihnout, sice stručně, ale adekvátně, hlavní teoretická východiska tématu. Dále 
pozitivně hodnotím poctivě a do hloubky provedené dílčí závěry empirického šetření, které 
na sice malém vzorku, ale detailně ukazují hlavní problémy současného stavu pěstounské 
péče na přechodnou dobu a také postihují specifickou odlišnost postojů pracovníků vládního 
a nevládního sektoru k některým položeným otázkám.

Dílčí výhrady viz standardizovaná část posudku.

Doporučení k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře, v případě přesvědčivé obhajoby i lépe.

V Berouně, dne 9. 7. 2011 _______________________

PhDr. Jitka Lorenzová,Ph.D.
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