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Hodnotící kritéria:  

Ke každému kritériu uveďte slovní komentář a v uvedené škále označte tomu odpovídající stupeň. 

 

Shoda obsahu práce s jejím názvem a stanovenými cíli    

Hlavním cílem absolventské práce bylo zmapovat a popsat proces zprostředkování pěstounské péče. 

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou           Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

    1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie 

Formální a jazyková úroveň práce je přiměřená až na drobné nedostatky.  

 V úvodu práce je uvedena zkratka PP bez vysvětlení, co se pod ní skrývá; je to ale patrné z textu.                         

Některé věty nedávají smysl např. na s. 7:  Absolventská práce se zabývá pěstounskou péčí a jejímu popisu.                   

Na straně 13, 14 a dalších několikrát chybně napsáno příjmení Matoušek. 

    1           2     3       4 

 

Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh 

 Grafické zpracování je adekvátní. Tabulky a grafy v práci nejsou. Obě dvě přílohy jsou do práce vhodně zařazeny. 

    1           2     3       4 

 

Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS) 

Zdroje odpovídají normě o psaní bibliografických citací v souladu s Metodikou VOŠ. Některé publikace od stejných 

autorů měly být zařazeny ve změněném pořadí – dodržení uvedení publikace podle abecedy. 



    1           2     3       4 

 

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

Monografie a elektronické dokumenty jsou uvedeny v hojném počtu. 

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

 Teoretická část práce je adekvátní, souvisí se zvoleným  tématem a cíli.  

Vyskytují se v ní nepřesnosti např. zákon 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí byl novelizován zákonem  
o sociálně právní ochraně dětí č. 401/2012 Sb. 

            

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

Základ praktické části tvořily rozhovory s 5 pěstounkami, které žijí v pěstounských rodinách.  Těmto pěstounkám 

bylo položeno 11 otázek. Praktická část mohla být obohacena o další metody výzkumného šetření; případně 

mohlo být osloveno více pěstounských rodin.  

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části 

24 stran teoretické části (+ úvod), 13 stran praktické části (+ diskuze a závěr), 2 přílohy.  

Počet stran teoretické části absolventské práce splňuje požadavky na počet stran.     

    1           2     3       4 

 

Formulace diskuze a závěrů práce 

    1           2     3       4 

 

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Absolventská práce stručně a přehledně mapuje proces zprostředkování pěstounské péče a dotýká se též 

historického pohledu na tuto problematiku. Vlastní přínos autorky je ve zpracování praktické části. 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 



 

Otázky pro obhajobu:  

1) Jaká jsou největší úskalí procesu zprostředkování pěstounské péče? 

2) Jaké změny nastaly novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 401/2012 Sb.? 

Průměr z dílčích hodnocení:   1,3   

Práci hodnotím stupněm:     Výborně 

      Velmi dobře 

      Dobře 

      Nevyhověl/a 

Se zveřejněním osobních údajů  ( jméno, příjmení ):   souhlasím  

         nesouhlasím 

Datum: 30. 5. 2015     Podpis: Jana Černá 

         


