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Hodnotící kritéria 
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A. obsahová 

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce 
patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.      

Práce splňuje cíle zadání.     

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.     

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických 
postupů.      

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich 
diskutováno.     

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.      

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci 
práce a ke stanoveným cílům.      

B. formální 

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací 
v rámci práce, je typograficky jednotná.     

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.     

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.     

C. přínos práce (tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, 
využití pro praxi)     
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Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):  
Zlata Sadílková se ve své bakalářské práci zabývá tématem adopce. Sama autorka 
upozorňuje na citlivost tohoto tématu. 

V úvodních částech práce se zabývá stručným historickým vývojem tohoto institutu a dále 
pokračuje právními aspekty adopce. Podrobně vysvětluje všechny pojmy - typy adopce a 
popisuje celý proces adopce. Text je srozumitelný, přehledný s logickou argumentací. I zcela 
neznalý čtenář se tak začne v problematice orientovat. 

Ve čtvrté kapitole najdeme obsáhlou stať o rodině, typech výchovy i psycholgoických a 
sociálních faktorech souvisejících s adoptivní péči. Zde je nutné opět ocenit schopnost 
autorky velmi přesně a přitom úsporně popsat problematiku.  

V praktické části provedla autorka vlastní průzkum žadatelů o adopci. Svoje šetření 
zpracovala do přehledných tabulek a grafů. I když vzorek 36 respondentů nelze pokládat za 
reprezentativní, přesto se jí podařilo vytvořit poměrně plastický obraz celé problematiky. 
Zvláště cenné jsou osobní prožitky žadatelů, to, jak proces prožívají a jaké jsou jejich 
dominující pocity. 

Bakalářská práce Zlaty Sadílkové je velice zdařilou odborou studií. Na začínající autorku je 
psána velmi srozumitelným a hezkým jazykem, má i výraznou didaktickou hodnotu. Mohou 
z ní čerpat jak lidé problematiky ne příliš znalí i ti, kteří o adopci uvažují. Přečíst by si ji měli i 
sociální pracovníci  a vsichni ti, kdo se v celém procesu adopce angažují, zvláště na straně 
těch, kdo o adopci rozhodují. Dobrou pomůckou může být i pro učitele např. na středních 
školách, které se orientují na problematiku sociální práce. 

Práce dle mého soudu splňuje kriteria práce magisterské a svoji kvalitou výrazně převyšuje 
požadavky kladené na bakalářské práce.   

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář: ANO 

Práci doporučuji k obhajobě: ANO 

Návrh klasifikačního stupně: výborně 

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků): 
1. Můžete podrobněji rozvést tabulku  č. 7 (s. 45) zejména v souvislostech s Vašimi dalšími 
zjištěními uvedenými v tabulce č.8. Překvapuje mě, že největší počet žadatelů jsou páry, 
které vlastní dítě mají. Jaká je pak jejich motivace? Shodná s tím, co uvádíte v tabulce č. 8 
nebo se např. liší od těch, kteří biologickými rodiči nejsou? 

2. Ne zcela povzbudivé zjištění uvádíte na s. 52 (TAB. č 14). V čem spatřujete příčiny tak 
vysokého negativního hodnocení sociálních pracvoníků. V podsatě jen 17% respondentů 
hodnotí jejich činnost pozitivně. Je to dáno jednáním sociálního pracvoníka nebo určitou 
pochopitelnou tendencí k přecitlivělosti u žadatelů, kdy si i jinak běžné chování sociálního 
pracvoníka mohou vykládat jako komisní nebo málo empatické. 
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