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V případové studii (str. 65) zmiňujete „pásmo debility“. Jaký vhodnější ekvivalent lze najít 
v současné pedagogické literatuře a o jak vysoké IQ se jedná? 
 
Jako jeden z hlavních rizikových faktorů matky pěstounky uvádíte syndrom vyhoření. Jaká 
existuje možná prevence? 

 
Studentka popsala komplexní vývojové trauma a jeho důsledky v životě dítěte. Představila 
možnosti péče o dítě mimo původní rodinu, a vhodně odkazovala na související zákony.  
Podrobně představila systém práce SOS dětských vesniček, přičemž zmínila nejen výhody, 
ale též limity a rizika tohoto systému, pro lepší seznámení se situací v SOS vesničce 
přiložila otevřený dopis, jehož je sama spoluautorkou.  
Vhodně svou práci doplnila třemi případovými studiemi, ke kterým přidala kvalitní 
komentáře, z nichž je patrné dobré porozumění předkládanému.  
Kvalitě práce lze vytknout občasné gramatické chyby a stylistické obtíže na několika 
místech textu (oboje např. na straně 12). Citovala kvalitní knižní i internetové zdroje, 
vhodně text doplnila přílohami (přílohy č. 1 a 2 s drobnými grafickými úpravami oproti 
citovanému originálu).  
Ve výzkumné části práce srovnala některé faktory výchovných podmínek v konkrétním 
dětském domově a SOS dětské vesničce a nezaujatě, s nadhledem zhodnotila výsledky.   
V rámci diplomové práce projevila velký osobní zájem o téma náhradní výchovy, stejně tak 
bohatou osobní zkušenost.  
V závěru práce studentka nastínila další možný vývoj a pravděpodobné komplikace v 
souvislosti s SOS dětskými vesničkami a jejich fungováním, vzhledem ke změnám 
v související legislativě.  


