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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: oponent práce 
 

Autor/ka práce: Anna Bímová 

 

Název práce: Sociální konstrukce pěstounů na přechodnou dobu v českých tištěných médiích 

 

Vedoucí práce: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D 

Oponent/tka: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. 

Navržené hodnocení: „výborně“ A 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Práce má stanoven jasný a srozumitelný hlavní cíl práceů: 

 

„..zjistit, jak jsou pěstouni, kteří se věnují pěstounské péči na přechodnou dobu, konstruováni v 

českých tištěných médiích.“  

 

Ten dále rozpracovává do třech dílčích cílů:  

• „zjistit, jaká je sociální konstrukce pěstounů v médiích v České republice v období od roku 

2013 do roku 2019, a jak se sociální konstrukce pěstounů v tomto období měnila“  

• „ zařadit pěstouny na přechodnou dobu do typologie cílových populací dle Ingram a 

Schneider“.  

• „zjistit, jak se projevuje sociální konstrukce pěstounů na distribuci výhod a zátěží pro 

pěstouny na přechodnou dobu.“ 

 

Od operativních cílů má odvozeny výzkumné otázky.  

 

Práce je logicky strukturována od úvodu do problému, cíle práce a výzkumné otázky, přes 

teoretická východiska a transparentně popsaný metodický přístup až k vlastnímu empirickému 

šetření a závěrům.  V první části práce autorka popisuje pěstounskou péči na přechodnou dobu a její 

vývoj, v druhé části hezky navazuje mediální analýzou, kdy zjišťuje konstrukci pěstounů na 

přechodnou dobu. Na úrovni odpovídající bakalářské práci obě části zdařile propojuje.  V závěru 

práce zodpovídá plně výzkumné otázky.  

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné 

texty? 

 

Autorka využívá četné relevantní zdroje včetně zahraniční odborné literatury. Velmi oceňuji 
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teoretické a konceptuální ukotvení práce, kdy se autorka opírá o teorii sociální konstrukce cílové 

populace (např. Schneider a Ingram, 1993, 1997; Pierce et al., 2014) Autorka s teoriemi zdařile 

pracuje na úrovni odpovídající bakalářské práci. Jen bych vytkla v teoretickém ukotvení práce a 

v metodologii odkazování na bakalářskou práci (Švajlenková, 2019). Autorka této práce teorii ani 

metody nevytvořila, proto by bylo vhodnější čerpat z primárních zdrojů.  

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod 

jejich analýzy?  

 

Autorka zvolila pro svou práci mediální analýzu tištěných médií. Kombinuje kvalitativní a 

kvantitativní přístup. Sleduje konstrukci cílové populace pěstounů na přechodnou dobu v časovém 

období 2013–2019. Toto časové rozmezí je vhodně ohraničeno rokem 2013, kdy proběhla reforma 

systému péče o ohrožené děti, která změnila způsob fungování pěstounství na přechodnou dobu až 

po současnost.  

Metodický postup má zpracován ukázkově, přehledně a srozumitelně. Výsledky výzkumu jsou 

prezentovány velmi přehledně, autorka nejen popisuje, ale i vysvětluje. Její argumentace se opírá o 

relevantní zdroje.  

 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Autorka prokazuje schopnost kritického myšlení a odborné argumentace opřené o literaturu a 

vlastní výsledky výzkumu.  

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění 

převzatých? 

 

Autorka jasně odděluje vlastní zjištění od zjištění převzatých. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?   

 

Autorka správně cituje, používá názorné a přehledné tabulky, grafy a schémata. Až na pár drobných 

překlepů je práce zpracována po formální stránce pečlivě.  

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li 

jaké). 

 

Autorka si zvolila dosud neprobádanou oblast a velmi hezky propojuje teoretické ukotvení práce 

s výsledky analýzy.   

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Jakou roli, dle autorky, mohou sehrávat v konstrukci a politické moci neziskové organizace, které 

podporují či doprovázejí pěstouny?  

 

Celkové hodnocení práce:   

 

Předložená práce obsahově i rozsahem splňuje požadavky na bakalářskou práci, je velmi dobře 

zpracovaná a přináší zajímavá zjištění o proměnách mediální konstrukce pěstounů na přechodnou 
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dobu ve zvoleném období.  Proto doporučuji práci k obhajobě a hodnotím stupněm „A“. 

 

 

 

Datum:         Podpis: 
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