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Celkové hodnocení: A 

Anna Bímová se ve své bakalářské práci věnuje tomu, jaký obraz pěstounů na přechodnou 

dobu česká tištěná média vytvářejí (konstruují). Propojuje tak několik aktuálních témat, která 

zaznívají v českém veřejném prostoru, i když ne nutně v této souvislosti, a to vliv médií na 

podobu sociální konstrukce a celkové nastavení politiky určené různým sociálním skupinám. 

Je to téma, které není jednoduché výzkumně uchopit, ale autorka to zvládla „na výbornou“.  

 

Hlavní cíl bakalářské práce je definován následovně: „zjistit, jak jsou pěstouni, kteří se věnují 

pěstounské péči na přechodnou dobu, konstruováni v českých tištěných médiích“ (str. 2). 

Tento cíl je konkretizován do několika výzkumných otázek: „Jaká je sociální konstrukce 

pěstounů na přechodnou dobu v médiích v ČR a jak se měnila v čase? K jakému typu cílové 

populace lze zařadit pěstouny na přechodnou dobu? Jak se sociální konstrukce pěstounů na 

přechodnou dobu projevuje na distribuci výhod a zátěží pro pěstouny na přechodnou dobu?“ 

(str. 2). Autorka si cíl své bakalářské práce formulovala velmi dobře a stejně tak výzkumné 

otázky. Domnívám se, že cíl práce byl splněn na velmi vysoké úrovni.     

 

Bakalářská práce vychází z teorie sociální konstrukce cílových populací (SKCP) autorek 

Ingram a Schneider. Tento teoretický základ je ještě doplněný teoretickým vymezením vlivu 

médií pro konstruování sociální reality. Teorie považuji za velmi dobře zvolené, i zpracování 

teoretické kapitoly je na vysoké úrovni.  

 

Autorka ve své bakalářské práci využívá především kvalitativní přístup, hlavní metodou 

zpracování dat (mediálních sdělení) je kvalitativní obsahová analýza, kterou doplňuje o 

zjišťování četnosti výskytu sociální konstrukce pěstounů na přechodnou dobu. A. Bímová 

velmi precizně uvádí, jak získala svá primární data, a následně také, jak s nimi pracovala 

(kódování a kódovací kniha).  

 

Výsledky svého výzkumu autorka uvádí v kapitole 4. Sociální konstrukce pěstounů na 

přechodnou dobu v českých médiích, kde se zabývá identifikováním sociální konstrukce, 

jejím vývojem v čase, zařazením pěstounů do jednoho z typů cílových populací dle SKCP a 

vztahem sociální konstrukce k designu politiky. Přístupu autorky i její argumentaci nelze nic 

vytknout, spíše naopak, vyjádřit jí pochvalu.   
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Autorka čerpá jak z domácích zdrojů, tak ze zdrojů zahraničních a pečlivě na ně odkazuje.  

 

Z hlediska formálního je bakalářské práce zpracována rovněž na velmi dobré úrovni.   

 

Celkové hodnocení:  

 

Anna Bímová ve své bakalářské práci splnila požadavky kladené na závěrečné práce v oboru 

sociologie a sociální politika. Její bakalářskou práci doporučuji přijmout k obhajobě. 

Hodnotím ji jako výbornou, stupněm A.  

 

Praha, 15.6.2020      Miriam Kotrusová 


