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Jméno a příjmení studenta: Kristýna Čermáková 

Téma bakalářské práce: Klady a zápory různých forem náhradní rodinné péče 

 Vedoucí práce: PaedDr., Mgr. Hana Žáčková 

 

Bakalářská práce má rozsah 56 stran autorského textu. Zvolné téma bývá poměrně často 

zpracováváno a je dosti široké, ale z hlediska celospolečenského stále aktuální. Autorka měla 

snahu o postihnutí kladů i záporů NRP tak, aby zvolená forma péče byla pro dítě optimální, 

což je pozitivní. Svým zaměřením odpovídá téma studovanému oboru autorky a vychází i 

z její odborné praxe. 

Práce má odpovídající strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, jsou víceméně 

vyvážené. Pozitivně hodnotím zejména snahu o popsání psychického vývoje dětí v náhradní 

rodině a uvedení úskalí, která mohou psychický vývoj dítěte negativně ovlivnit. Dále i 

uvedení rizik, která ovlivňují úspěšnost NRP. 

Jako pracovní metodu použila autorka kazuistiky, na kterých se snažila demonstrovat vliv 

různých druhů NRP na vývoj dítěte a na jeho další začleňování do společnosti. Kazuistiky 

jsou členěny odpovídajícím způsobem, nepostrádají závěrečné shrnutí. Jsou nejsilnější 

stránkou práce. Pomocí nich se autorce podařil splnit cíl své práce – poukázat na možné 

zápory i jinak kladně vnímaných forem NRP (např. pěstounské péče). 

Autorka se snažila pracovat s odbornou literaturou, ne vždy byla použita literatura aktuální, 

což ale autorka v závěru zdůvodňuje. Často bylo rovněž čerpáno pouze z jednoho zdroje. 

Nicméně autorka prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou a vyvozovat z ní 

závěry, i když s určitými omezeními.  

Práce je doplněna seznamem literatury, který je početně adekvátní bakalářské práci. Autorka 

uváděla literární zdroje jak v textu, tak v seznamu literatury, odpovídajícím způsobem.  

Jinak zajímavá práce ale nese formální nedostatky (nezarovnání některých částí práce do 

bloku, názvy kapitol na konci stránky, překlepy apod.). Práce má po této stránce i po stránce 

stylistické a jazykové poněkud nižší úroveň.   

Autorka ale práci velmi často a průběžně konzultovala, pracovala aktivně a s velkou snahou. 

O dané téma projevovala osobní i profesní zájem.  

 



Předložená bakalářská práce přes uvedené nedostatky splňuje z mého pohledu podmínky a 

nároky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Předloženou bakalářskou práci hodnotím klasifikačním stupněm dobře. 

 

 

 

V Praze 27. 5. 2016    PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková 

 


