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Cíl práce:  Rozkrýt problematiku náhradní rodinné péče, její zprostředkování a 
formy. zaměřit se na problematiku výchovy v rodině.

Téma práce je aktuální, ale velmi široké, jak už naznačuje formulace dvou cílů. 
Autorka se snažila o charakteristiku problematiky související s tématem, tj. 
delikvence mládeže. Dále rozpracovává téma rodiny, rozvodů, náhradní rodinné 
péče a dysfunkce rodiny zaměřením na problematiku CAN. Práce se jeví jako velmi 
povrchně zpracovaná, právě vzhledem k širokému záběru, který si autorka vytyčila.

V úvodu teoretické části studentka krátce vysvětluje pojmy vzdáleně se vztahující 
k problematice. Neuvádí však zdroje, ze kterých čerpala. V oblasti citací má autorka 
rezervy, některé citace označené v textu nemají odkaz (str. 7, 11, 12, 16, 34, 35) 
nebo z textu je patrné, že studentka tuto pasáž převzala či parafrázovala z literatury, 
ale neuvádí zdroj (str. 8, 9, 13, 34 a dále). V textu jsou nepřesná tvrzení typu „ jedná 
se o jakousi...“ (s. 1, 2), „ čím dál tím více času“ (s 4), „normální vývoj dítěte“ (s. 6). 
Dále studentka uvádí kategorická tvrzení se zjednodušujícími pohledy na složitou 
problematiku (s. 13), nepodložená tvrzení (s. 14) „výzkumy dokazují...“ jaké a od kud 
je čerpala neuvádí. Kapitoly se jeví jako poskládané za sebou bez hlubší analýzy 
problému.
V praktické části si studentka stanovila 2 jednoduché hypotézy (s. 60), které 
ověřovala krátkým (10 položek) jednoduchým dotazníkem, ve kterém byly pouze 
uzavřené položky, které se sice vyhodnocovaly a zpracovávaly do grafů dobře, ale 
jejich vypovídající hodnota v tomto podání je téměř nulová. Studentka ani nepopisuje 
průběh zadávání dotazníků, pouze počet a věk respondentů, neuvádí, proč je dělila 
na dvě věkové kategorie a na muže a ženy, když jednotlivé skupiny nesrovnávala, 
přitom srovnání skupin se přímo nabízelo (prosím zdůvodněte svoje záměry při 
obhajobě). Kladně hodnotím přehledné zpracování tabulek a grafů, ale při jejich 
interpretaci postrádám hlubší zamyšlení nad výsledky šetření.
V závěru autorka uvádí 4 zpracované kazuistiky, které jsou spíše vhledem do 
problému dítěte, než případovou studií. Škoda, že studentka nezúročila poznatky 
z praxe, kterou absolvovala v Klokánku, Chabařovická, Praha.

Rozsah práce je přiměřený, doplněný přílohami, ale chybí seznam příloh. Jazyková a 
stylistická úroveň práce je dobrá. Citované prameny vzhledem k problematice mohly 
být ve větším počtu, seznam literatury je uveden 2x, ale ani jedna verze není řazená 
podle abecedy.
Doplňující otázky:

1) viz výše
2) Dělala jste si pilotní studii, abyste omezila zkreslení výsledků vzhledem 

k neporozumění otázce? (viz ot. č. 8 „opuštěné děti“)
3) Vysvětlete, jaké postoje mohly vést ženy i muže k odpovědím v ot. č. 9.
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