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

X

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

X

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

X

Využití výzkumných empirických metod

X

Využití praktických zkušeností

X

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

X

Naplnění cílů práce

X

Vyváženost teoretické a praktické části

X

Návaznost kapitol a subkapitol

X

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost
výsledků v praxi

X

Vhodnost prezentace závěrů práce

X

2

3

4

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:
1) Co Vás na výsledcích výzkumu oproti očekávání překvapilo?
2) Jak by bylo možné dále využít výsledky Vašeho výzkumu?
3) Co nového přinesla novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí z roku 2012 na poli
náhradní rodinné péče?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Předkládanou práci s názvem Dobrovolnické programy podporující dítě v náhradní rodinné péči
hodnotím jako kvalitně zpracovanou a přínosnou diplomovou práci i z hlediska možného dopadu do
praxe. Autorka si v páci klade za cíl zmapovat nabídku dobrovolnických programů pro děti v
náhradní rodinné péči v České republice a ukázat jakou podporu může dobrovolnický program
dětem přinést.
Práce sestává ze dvou částí – z části teoretické a části praktické. V teoretické části se autorka
zabývá dítětem v náhradní rodinné péči a jeho potřebami, dále vymezuje dobrovolnictví a
dobrovolnické programy pro děti, specificky a poměrně detailně se pak zabývá dobrovolnickými
programy pro děti v náhradní rodinné péči v České republice i v zahraničí.
V praktické části autorka popisuje vlastní poměrně rozsáhlý zrealizovaný výzkum, jehož cílem bylo
zhodnotit fungování konkrétního pilotního dobrovolnického programu pro děti v náhradní rodinné
péči (program „Ty a já“ v rámci neziskové organizace HESTIA) a formulovat doporučení k jeho
dalšímu rozvoji.











Na celé práci oceňuji především:
vhodně zvolené (potřebné a aktuální) téma
autorčinu samostatnost při zpracovávání celé práce
autorčin zájem o danou problematiku, výborný vhled autorky do tématu
práci s relevantní literaturou v teoretické části, včetně práce s primárními zdroji v angličtině
vhodně uspořádanou teoretickou část práce z hlediska obsahového
pečlivé zpracování empirické části – design výzkumu, popis výzkumu, sběr dat, analýza a
interpretace dat, SWOT analýza
strukturovanost, přehlednost a srozumitelnost celého textu pro čtenáře
zařazení příloh – ukázky přepisů rozhovorů, seznamy kódů, ukázky kódování, pracovní listy
dětí
Za nedostatky práce považuji:
autorka v práci uvádí pouze starý zákon o sociálně-právní ochraně dětí z roku 1999,
nezmiňuje novelu z roku 2012
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