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Autorka si jako téma své bakalářské práce zvolila aktuální problematiku transformace
systému náhradní rodinné péče v ČR a vycházela při volbě tématu i při jeho samotném
zpracování mj. i ze zkušeností získaných během ročního studia na zahraniční univerzitě v
rámci programu Erasmus. Cílem práce je pak jednak popis obou systémů v historickém
kontextu a vymezení možných úskalí jednotlivých systémů.
Předložená bakalářská práce je členěna do osmi kapitol a četných subkapitol, které
tvoří vzájemně provázaný logický celek, vhodně na sebe navazují a zvolené téma popisují
srozumitelně a vyčerpávajícím způsobem. Občas jen pozor na kapitoly, ve kterých téměř
absentuje vlastní text a kapitola se pak stává jen prostým kompilátem textů z odborné
literatury (viz např. kap. č. 2, str. 12-14). Jinak ale lze práci s odbornou literaturou a také se
zahraničními prameny hodnotit velmi kladně po obsahové i formální stránce. Jednotlivé citace
a obrázky celý text vhodně doplňují a zpřesňují. V celkové struktuře bakalářské práce nechybí
žádná podstatná součást vztahující se ke zpracovávanému tématu, uváděná fakta jsou aktuální
a správná. Oba systémy náhradní rodinné péče jsou velice dobře zmapovány a popsány. Po
formální stránce předložená práce splňuje všechny předepsané náležitosti, stylisticky na velmi
dobré úrovni. V obsahové rovině bych uvítal větší důraz na pozitivní (dobře fungující) stránky
anglického modelu náhradní péče o děti, které by bylo dobré postupně případně využít
k implementaci do modelu českého. V práci se autorka zabývá spíše jen úskalími, kterých by
bylo dobré se vyvarovat.
Celkově hodnotím práci po formální i věcné stránce jako velmi zdařilou, splňující
požadavky na bakalářskou práci kladené. Zvlášť kladně hodnotím práci s odbornou
literaturou, legislativními normami i zahraničními prameny a využití zkušeností ze
zahraničního studijního pobytu při zpracování tématu.
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
velmi dobře (B).

Otázka k obhajobě:
Uveďte některé vybrané příklady dobré praxe anglického modelu (systému) náhradní
péče o děti, které byste doporučovala k postupné implementaci do systému náhradní rodinné
péče v České republice.

V Praze dne 7.8.2014

Mgr. Martin R o t h

