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 Bakalářská práce, která je v upravené podobě předkládaná k obhajobě, je zaměřena na 

popsání jednotlivých forem náhradní rodinné péče. Cílem práce bylo poukázat potíže, které 

mohou nastat při svěřování dětí do jednotlivých typů NRP. Autorka se chtěla zabývat zejména 

otázkou, s jakými problémy se mohou „náhradní rodiče“ setkat, když jsou jim děti svěřeny do 

péče. 

 Práce má nyní rozsah 58 stran autorského textu, je doplněna seznamem použité 

literatury, která je aktuální a z hlediska bakalářské práce dostačující. Autorka se snažila 

odstranit chyby, které jí byly vytýkány, i v seznamu literatury. Práce je doplněna nyní třemi 

přílohami.  

 Autorka přepracovala strukturu bakalářské práce, která je nyní lépe členěna a 

jednotlivé kapitoly na sebe logicky více navazují (viz např. kapitola č. 2 týkající se ústavních 

zařízení). Upravila rovněž dříve nepřesné termíny jak v obsahu a názvech jednotlivých 

kapitol, tak ve vlastním textu, kde opravila vytýkané terminologické chyby. Doplnila rovněž 

dříve chybějící legislativní zastřešení náhradní rodinné péče. Přepracovala také uváděné 

případové studie, změnila jejich strukturu a tyto již nyní více odpovídají požadavkům na ně 

kladené. Případové studie jsou také více propojené s cílem práce, což autorka uvádí jak ve 

shrnutí všech případových studií, tak i v závěru své práce. 

Celkově je nyní práce lépe strukturována, užití odborného jazyka je na lepší úrovni, i 

když místy je stále jazyková úroveň a stylistické zpracování práce mírně problematické 

(využívání některých hovorových obratů a výrazů). Oproti předchozím pokusům je ale vcelku 

jazykové a stylistické zpracování na mnohem lepší úrovni.  

Cílem práce byl popis jednotlivých forem NRP a nastínění úskalí, se kterým se při 

svěřování dětí do NRP mohou zejména pěstounské či adoptivní rodiny setkat. Z tohoto 

hlediska byl cíl práce splněn.  

Autorka se opět snažila při přepracovávání práce o kvalitnější zpracování, což se jí 

nyní podařilo. Práce je po stránce obsahové i formální na lepší úrovni, autorka se snažila 

z větší míry odstranit jí vytýkané chyby.  



Bakalářskou práci nyní již konzultovala, v krátkém časovém úseku, který měla na 

úpravy práce, měla nyní snahu o odstranění nedostatků.   

Předložená bakalářská práce nyní již více vyhovuje nárokům kladeným na 

vypracování bakalářské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.  

 

Předloženou bakalářskou práci hodnotím klasifikačním stupněm dobře. 
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