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Autorka překládá jako bakalářskou práci text, ve kterém se zabývá pohledem pěstounů, resp. 

pěstounek na proces přípravy předcházející samotnému výkonu pěstounství na přechodnou dobu. 

Téma práce je v současné době, kdy je pěstounská péče na přechodnou dobu stále poměrně novým, 

ale podporovaným fenoménem, aktuální.  

Práce je ucelená, tradičně rozdělená na část teoretickou a empirickou.  

Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol, ve kterých se autorka věnuje systému náhradní péče o děti 

v ČR, pěstounskou péčí na přechodnou dobu, přípravou a v neposlední řadě dopady ústavní péče a 

náhradní rodinné péče na dítě. Rozsah teoretické části je adekvátní. Pro příště bych doporučila 

systematičtější provázání jak v rámci kapitol, tak i přehlednější rozčlenění témat v rámci podkapitol, 

kdy např. v podkapitole 1.2 Náhradní rodinná péče se autorka zabývá významem rodičovství, stručně 

náhradní rodinnou péčí a zároveň systémy NRP v cizích zemích. Celý text je bohatý na informace, 

chudší však v jednotlivých problematikách na komparaci pohledů různých autorů. V textu je 

v některých částech také méně zřejmé, z čeho uváděná tvrzení vychází, tedy jestli se jedná o citaci nebo 

názory autorky (např. str. 23  - reakce na předávání dítěte). V teoretické části oceňuji zařazení 

aktuálních statistických údajů, které podtrhují aktuálnost zkoumaného tématu.  

Empirickou část tvoří kvalitativní šetření, jehož cílem je zmapování pohledu účastníků přípravy na 

pěstounství na přechodnou dobu na samotný průběh příprav. K dosažení cílů vedla analýza 

polostrukturovaných rozhovorů realizovaných s pěti respondentkami – pěstounkami na přechodnou 

dobu. Autorka za pomoci metody otevřeného kódování vymezila v rámci jednotlivých podotázek 

kategorie, které v textu dále rozpracovává, a zjištěné závěry poté předkládá v závěrečném shrnutí, čímž 

zároveň odpovídá na výzkumné otázky. Empirická část je pro čtenáře čtivá, což podtrhují také vhodně 

zvolené citace z realizovaných rozhovorů, které leckdy dokládají výstižnost zvolených kategorií. 

Celkové zpracování empirické části hodnotím pozitivně. Autorka velmi dobře představuje všechny 

náležitosti spojené s realizovaným výzkumem, přičemž nezapomíná ani např. na aktuální otázku etiky 

ve výzkumech. 

Diskuze je dobře zpracovaná, avšak do jisté míry limitovaná malým množstvím výzkumů na podobná 

témata. Zároveň je zde prezentován náhled autorky na limity práce.  

Práce obsahuje všechny požadované části včetně příloh. Požadavky na formální stránku jsou splněny. 

Studentka používá relevantní českou i zahraniční literaturu, citace jsou provedeny odpovídajícím 

způsobem.  

Bakalářská práce Terezy Neckařové splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Tereza pracovala 

průběžně a převážně samostatně. Oceňuji její zájem o danou problematiku, ale zároveň ponechání si 

odborného přístupu.  
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Otázky k obhajobě:  

1) Závěrem práce je, že se pěstounky na přijetí prvního dítěte cítily připravené. Dalo by se na základě 

práce říct, zdali a případně a jak významný podíl na tomto pocitu má absolvovaná příprava, která 

leckdy nebyla hodnocená pozitivně?  

2) Jak si autorka vykládá fakt, že pěstounky se jasně shodly na preferenci dítěte raného věku v PPPD, 

a dokonce je možnost přijetí staršího dítěte od výkonu PPPD odrazovala, když např. v motivaci pro 

výkon PPPD aspekt věku dítěte nebyl zahrnut a zmíněné motivy pro výkon PPPD jsou přítomny u 

dětí všech věkových kategorií?    

3) V diskuzi je zmíněn návrh výzkumu v podobě komparace např. pobytu dítěte v PPPD a ve ZDVOPu. 

Jak by takový výzkum mohl být koncipován?  

 

Závěr:  

Bakalářskou práci Terezy Neckařové považuji za zdařilou a doporučuji jí k obhajobě.  

Praha, 30. května 2019     Mgr. Hana Novotná 


