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Autorka předložila jako svou bakalářskou práci text, ve kterém se snaží zmapovat přípravu 

pěstounů na přechodnou dobu z pohledu samotných pěstounů. Práci tradičně rozděluje 

na teoretickou a empirickou část. V teoretické části se zabývá hlavními okruhy, které se přímo 

vztahují k tématu práce. Empirickou část tvoří kvalitativní šetření a jeho analýza. 

 

Zvolené téma je dlouhodobě aktuální v různých resortech, zasahuje nejen oblast sociální 

práce, ale částečně také školství a zdravotnictví. Oblast přípravy pěstounů není možné v rámci 

bakalářské práce plně obsáhnout. Snaha o široké pojetí, které není ani zdaleka vyčerpané, je 

částečně na úkor hlubšího zpracování dílčích témat. Konkrétní zaměření na některý vybraný 

jev by mohlo být ještě více přínosné.  

 

Teoretická část uvádí do problematiky náhradní péče o děti v ČR s důrazem na pěstounskou 

péči na přechodnou dobu. Obsahuje některá zásadní důležitá témata, jakými je systém 

náhradní péče o děti v ČR, vymezení pěstounské péče na přechodnou dobu, přibližuje přípravu 

pěstounů a končí kapitolou nazvanou dopady ústavní péče a náhradní rodinné péče na dítě.  

Celkově bych v rámci teoretického ukotvení očekávala přesné vymezování a držení se odborné 

terminologie. Autorka v zásadě nerozlišuje institucionální výchovu, péči a institut ústavní 

výchovy (jak je zřejmé již při uvedení zkratek nebo při uvedení závěrů ze studie Gjuričové), 

stejně tak nejsou správně uvedeny resorty a typy zařízení (ZDVOP nepatří do resortu školství). 

Při bližším přečtení tedy narážíme na odborné nepřesnosti. Odborný ráz by práci dodalo 

uvedení zahraničních nebo aktuálních zdrojů. Poslední kapitola v teoretické části by měla 

přiblížit dopady ústavní péče a náhradní rodinné péče na dítě, kapitola obsahuje např. témata 

attachment nebo deprivaci, v těchto částech ale nejsou důsledky dopadu ústavní péče vůbec 

zřejmé. 

 

V druhé části je práce zaměřena na empirické šetření. Cílem je reflexe osobní zkušenosti 

pěstounů s přípravou, smysluplnost příprav a vliv příprav na osobní život pěstounů. Tento cíl 

je realizován prostřednictvím analýzy rozhovorů a dotazníků s  5 respondentkami. Ačkoli 

velikost výzkumného vzorku je pro kvalitativně pojatý výzkum s tak širokým cílem diskutabilní, 

zpracování empirické části celkově hodnotím pozitivně. Zvolené metody sběru a zpracování 

dat jsou vzhledem k charakteru práce adekvátní a dílčí kapitoly jsou pěkně popsány a ukotveny 

zdroji, a to včetně kapitoly týkající se etiky výzkumu a analýzy dat v rámci definice výzkumného 

problému. Základní kategorie v kapitole reflektující výsledky analýzy dat z velké části kopírují  



oblasti a okruhy rozhovorů. Kategorizace tak prakticky začíná až danými oblastmi.  Dále je ale 

kategorizace velmi pěkně popsána vč. dokreslení příklady z částí rozhovorů. 

V závěrečné interpretaci bych odpovědi na výzkumné otázky doporučila více provázat 

s tématem celé práce a reflektovala bych odpovědi ve vztahu k obecným cílům práce. 

Vzhledem k absenci tohoto provázání není např. zřejmé, jak volba dané formy NRP souvisí 

s pohledem na přípravu pěstounů. 

  

Mohlo by být také přínosné, zamyslet se nad reflektováním přípravy pěstounů z pohledu 

neúspěšných žadatelů, obsahová analýza příruček pro přípravu pěstounů nebo doplnění také 

pohledů pěstounů - mužů. 

  

Po formální stránce práce z velké části splňuje požadavky, ačkoli překračuje rozsah. Autorka 

dobře pracuje s literaturou, mohla by ale častěji využívat zahraniční zdroje. Ohledně 

stylistického zpracování textu bych doporučila používat název kapitoly pouze jednou, dvě 

stejně nazvané kapitoly jsou matoucí. Zároveň bych doporučila častější rozdělování textu do 

odstavců, některé strany jsou téměř bez přerušeného textu.  

 

 

Závěr: 

Zmíněné nedostatky jsou zejména podkladem pro diskusi a doporučením pro další vědecké 

výstupy autorky. Celkově práci posuzuji tak, že splňuje požadavky kladené na bakalářskou 

práci, doporučuji ji k obhajobě.  

 

Otázky k obhajobě: 

1. Změnily by se dle Vašeho názoru výsledky, kdyby byli do výzkumu zahrnuti i muži? 

Z jakého důvodu byl výzkumný vzorek omezen pouze na ženy? 

2. Do jaké míry (pokud vůbec) dle Vašeho názoru mohou být výsledky ovlivněny tím, že 

byly respondentky ze stejného kraje? 

3. Jak volba dané formy NRP souvisí s pohledem na přípravu pěstounů?  
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