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Autorka této diplomové práce se snažila hlouběji proniknout do problematiky 

pěstounské péče na přechodnou dobu, což je poměrně nový institut, který se stále 

vyvíjí a proměňuje. Předložená diplomová se zaměřila na vývoj počtu pěstounů na 

přechodnou dobu (dále PPPD) v letech 2006 - 2019. Vzhledem k tomu, že se počty 

pěstounů na přechodnou dobu v posledních letech významně snižují, vytyčila si autorka 

této práce jako cíl zjistit, čím jsou počty pěstounů na přechodnou dobu ovlivněny a co 

by pěstounům pomohlo ve výkonu jejich profese. Dalším cílem této práce bylo 

shromáždit informace o PPPD, která dosud nebyly v ucelené podobě k dispozici. 

V teoretická části autorka vymezuje související pojmy. Představuje podoby náhradní 

rodinné péče a ústavní výchovy v České republice. Podrobněji se věnuje problematice 

pěstounské péče na přechodnou dobu, její historii i právnímu ukotvení. Zabývá se 



podmínkami a požadavky na osobu pěstouna, ale také dávkami pěstounské péče a 

přípravě a doprovázení pěstounů. 

  

Experimentální část diplomové práce zkoumá, jak pěstouni na přechodnou dobu 

vnímají své podmínky. Zabývá se zkušenostmi, postoji, potřebami a přáními pěstounů 

na přechodnou dobu. Autorka zvolila kombinaci kvalitativní a kvantitativní metody 

výzkumu. Sběr dat proběhl metodami dotazníkového šetření a polostrukturovaných 

rozhovorů.  

 

Cíle výzkumu, výzkumné otázky i výzkumný soubor jsou dobře popsány, stejně jako 

metoda sběru dat, jejich zpracování i analýza. Výzkum je adekvátně vyhodnocen a 

diskutován.  

Z hlediska oboru sociální práce bylo téma diplomové práce zvoleno vhodně.  

Autorka vybrané téma solidně zpracovala, v teoretické části shrnula důležité poznatky. 

Upozornila na ohrožení velmi důležitého institutu PPPD, pokud nebude věnována 

dostatečná pozornost potřebám pěstounů na přechodnou dobu.  

Práci doporučuji k obhajobě a v případě zdařilé obhajoby doporučuji hodnocení 

výborně. 
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