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Předložená práce obsahuje 56 stran autorského textu. Cílem práce bylo „popsat a zhodnotit 
působení jednotlivých forem náhradní rodinné péče tak, aby byla možnost pro dítě vybrat 
formu optimální.“ (s. 7). Uvedený cíl lze v rámci bakalářské práce naplnit spíše orientačně, 
kvalitně jedině realizací validního výzkumu. Při pohledu na Obsah práce a jednotlivé kapitoly 
je zřetelné, že se autorka zabývala spíše obecnými, volně souvisejícími tématy (rodina, 
náhradní rodinná péče, ústavní péče), ale systematickému plnění svého cíle se věnovala velmi 
úsporně. Cíl práce tak byl naplněn pouze z menší části. V budoucnu doporučuji formulaci cílů 
v souladu s patřičnými zásadami a hlavně se skutečným textem práce.  
     V textu práce je zřejmá snaha autorky korektně citovat a pracovat s relevantní literaturou, 
což se ve velké míře podařilo. Text jako celek již od první kapitoly (s. 8) působí trochu 
fragmentárně, z hlediska formy působí jako studentské výpisky. Profesor Matějček je 
skutečnou osobnostní dětské psychologie, ale z hlediska odbornosti lze sáhnout i po 
aktuálnějších definicích. Dělíme-li adopci, nemůžeme citovat ze 17 let starého zdroje – potom 
dochází k závažným chybám (s. 12). Kapitola o ústavní péči je v této práci nadbytečná – čas 
věnovaný tomuto textu by bylo vhodnější věnovat meritu věci. Nosnější je kapitola 4, která již 
souvisí s cíli, z obsahového hlediska se však jedná o výpisky z Vágnerové (2012). Zdařilejší 
je kapitola o kladech a záporech náhradní rodinné péče, studentka se snažila stylizovat vlastní 
text, což hodnotím kladně. Záměr realizovat případové studie je dobře myšlený, avšak chybí 
patřičná struktura šetření a metodologické zakotvení. I přesto výsledky obsahují některé 
zajímavé podněty. 
 
Práce se zdroji je slabší z hlediska kvality i počtu, snaha korektně citovat je však evidentní. 
V odborné práci by se nemělo objevovat heslovité psaní (Klady rodiny: , Zápory rodiny  …), 
neboť se nejedná o učebnici. Grafická úprava textu je kolísavé kvality. Text jako celek 
převážně odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. 
 
Závěr: 
I přes poměrně závažné chyby vnímám práci Kristýny Čermákové jako obhajitelnou v rámci 
bakalářského studia.  
 
Navrhované hodnocení: dobře 
 
Otázka k obhajobě: 
Kapitola 5 o rizicích náhradní rodinné péče je neúplná. U obhajoby, prosím, doplňte další 
faktory úspěšnosti náhradní rodinné péče a citujte patřičné zdroje.  
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