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Autorka práci na jaře neobhájila, doplnila pouze 2 údaje na s. 18 a práci předložila znovu. 

Doplněním údajů se nemění kvalita předložené práce, a proto ponechávám následující posudek 

beze změn včetně klasifikace.   

      Práce o rozsahu 58 stran je členěna do dvou částí. První část je členěna do osmi kapitol. 

V první kapitole autorka velmi široce popisuje náhradní rodinnou péči a jednotlivé oblasti s ní 

spojené. Zabývá se formami NRP, pěstounskou péčí, osvojováním. Neopomíjí ani přípravu 

budoucích pěstounů.  

      Druhá kapitola je věnována ústavním zařízením, následuje velmi hezky zpracovaná kapitola o 

rodičovství. Logickým pokračováním jsou informace o negativech, která mohou provázet ústavní 

péči, tj. psychická deprivace a subdeprivace.  

     Součástí textu je též několik postřehů ze zahraničí, které přinášejí odlišný pohled na 

sledovanou problematiku.      

      Práce zachycuje podrobně téma náhradní rodinné péče. Způsob zpracování dokazuje, že 

autorka je nejen s problematikou nejen podrobně seznámena, ale věnovala též mnohem větší 

pozornost než v loňském roce formální stránce – stylistice a gramatice. Seznam použité 

literatury je bohatý.  Druhá část obsahuje kazuistiky, z nichž je obtížné pro neúplnost vyvozovat 

závěry.   

Připomínky: 
- V práci nejsou uvedeny právní normy, které tvoří rámec náhradní rodinné péče. 
- Používaný pojem je deprivace, deprivovaný – deprimovaný. 
- Jakoby se autorka domnívala, že komise, u které obhajovala v minulém roce svoji práci, 

trpí ztrátou paměti a navíc neví, co chce.  Opak je pravdou. 
- V bakalářské práci má mimo jiné autor prokázat, že umí pracovat s literaturou. Ví, o 

které právní normy se opřít. To autorka neprokázala. 
 
Otázka k obhajobě: 

- Domníváte se, že sociální pracovnice nemusí znát právní normy, které se týkají její 
profese?  

- Které právní normy považujete z klíčové? 
- Co byste doporučila pro větší úspěšnost náhradní rodinné péče? 

       
Závěr: Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci.  
Navržená klasifikace: Dobře 
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