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1
Formální zpracování
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

1

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

1

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)
1-2
Metody práce
Vhodnost použitých metod

1

Využití výzkumných empirických metod

1

Využití praktických zkušeností

1

Obsahová kritéria a přínos práce
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)

1

Naplnění cílů práce

1

Vyváženost teoretické a praktické části

1

Návaznost kapitol a subkapitol

1

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost
výsledků v praxi

1

Vhodnost prezentace závěrů práce

1

2

3

4

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

1. V čem se liší dobrovolnické programy podporující dítě v rodině od programů
podporujících dítě v náhradní rodinné péči?
2. Na s. 57 popisujete, že při posuzování přínosu dobrovolnického programu většina
rodičů uvedla, že posun v chování dítěte není pozorovatelný. Jak si tuto skutečnost
vysvětlujete?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):
Autorka vybrala pro svoji diplomovou teoreticko- empirickou práci zajímavé téma, které
zpracovala výborným způsobem. Vznikl tím kvalitní zdroj informací o dané problematice.
Cílem práce bylo zjistit, jaké existují možnosti naplňování specifických potřeb dětí v NRP a
možnostech jejich podpory prostřednictvím dobrovolnických programů. Struktura práce je
přehledná a logicky uspořádaná.
Teoretická část obsahuje definice základních pojmů, je popsán systém náhradní rodinné
péče v ČR i proces, jakým se dítě do osvojení a pěstounské péče dostává. Je představeno
dobrovolnictví a konkrétní způsob práce dobrovolnických programů v České republice i
v zahraničí.
Cílem empirické části je zhodnocení pilotního programu Ty a já, a formulace doporučení
k dalšímu rozvoji tohoto programu. V souladu s cíli výzkumu byl použit kvalitativní design.
Výzkumný vzorek tvořili dobrovolníci, vedoucí programu dobrovolníků, děti v náhradní
rodinné péči a jejich náhradní rodiče. Výzkum se uskutečnil formou polostrukturovaného
rozhovoru.
Cíl práce byl splněn. Oceňuji pečlivě zpracovanou, podrobnou interpretaci dat, i
prokládání odborného textu vlastními zkušenostmi (např. s. 21). Cenná je kapitola 4.5, ve
které autorka na základě SWOT analýzy formuluje vlastní doporučení. Citace v textu i
v závěrečném seznamu literatury odpovídají předepsané normě.
Drobným nedostatkem teoretické části práce jsou: po grafické stránce méně přehledný text,
nedostatečně strukturovaný pomocí odstavců nebo zvýrazněného písma, diplomová práce
není v Obsahu rozdělena na teoretickou a empirickou část, Úvod a Závěr jsou označeny
číslicí, chybí seznam zkratek,
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