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Předložená bakalářská práce se věnuje specifikům procesu zprostředkování náhradní rodinné 

péče u dětí se zdravotním postižením, konkrétněji pak zkušenostem sociálních pracovnic 

ústavních zařízení se zprostředkováním náhradní rodinné péče u dětí se zdravotním 

postižením. Jedná se o téma aktuální a zajímavé, kterému zatím na poli výzkumu není 

věnována přílišná pozornost.  

Práce je standardně dělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části, která je 

koncipována od obecného ke konkrétnějšímu, autorka nejprve vymezuje druhy zdravotního 

postižení, přičemž text cílí na děti. V následující kapitole se blíže věnuje náhradní rodinné 

péči a jejím formám, popisuje proces zprostředkování náhradní rodinné péče obecně, 

porovnává náhradní rodinnou péči s ústavní výchovou a v závěrečné podkapitole 

charakterizuje specifika dětí se zdravotním postižením v náhradní rodinné péči.  

Na část teoretickou logicky navazuje praktická část, když autorka vymezuje hlavní cíl 

výzkumu takto: proniknout do situace dítěte s postižením v procesu zprostředkování 

náhradní rodinné péče skrze zkušenosti sociálních pracovníků v ústavních zařízeních, 

konkrétně pak prozkoumat šanci těchto dětí na umístění do náhradní rodiny a případné 

důvody vedoucí k omezeným možnostem na život mimo ústav. Autorka přitom vychází ze 

statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, z nichž správně dedukuje, že šance na umístění dítěte s diagnostikovaným 

zdravotním postižením do náhradní rodiny je oproti dětem bez postižení 27 % ku 80 %. Cíl je 

dle mého názoru stanoven jasně a srozumitelně, jednotlivé pojmy jsou patřičně 

operacionalizovány, hlavní i dílčí výzkumné otázky jsou přiměřené. Autorka provedla 

standardizované rozhovory s 11 sociálními pracovnicemi v ústavních zařízeních (dětských 

domovech a dětských centrech) v 8 krajích České republiky. S ohledem na karanténní 

opatření byla většina rozhovorů provedena jako telefonická interview, v některých případech 

autorka provedla dotazování osobně. Autorka věnovala velké úsilí oslovení značného 

množství respondentů. Výsledky analýzy jsou prezentovány přehledně dle výzkumných 

otázek a doplněny o přesné citace z rozhovorů. 

Bakalářská práce přináší strukturované a zajímavé pojednání o problematice zprostředkování 

náhradní rodinné péče u dětí se zdravotním postižením. Pro praxi velmi cenné je zejména 

vymezení důvodů, pro které je šance dětí se zdravotním postižením na zprostředkování 

náhradní rodinné péče nižší nežli u dětí bez postižení, tj. nedostatek pěstounů proškolených na 



přijetí dítěte se zdravotním postižením, „vybíravost“ pěstounů, nedostatek odlehčovacích 

služeb pro náhradní rodiče, nedostatečná finanční motivace, nedostatečné zapojení 

neziskových organizací, potřeba hlubší diagnostiky a pomalá soudní řízení. 

Výsledky bakalářské práce shledávám zajímavé také, pokud jde o zjištění, že velká část dětí 

se zdravotním postižením končí v ústavních zařízeních, ačkoliv by se o ně rodina, ať už 

původní, tak náhradní, byla schopna postarat, byť to není primárním cílem práce. Autorka 

v této souvislosti navrhuje navýšení kapacity odlehčovacích služeb pro rodiče nebo vytvoření 

ústavních zařízení pro rodiče s postižením a jejich děti (předpokládám, že komunitního typu). 

Autorka plánuje rozšířit a ověřit získané poznatky v rámci diplomové práce. 

Práce se opírá převážně o domácí zdroje. Citace jsou v pořádku, text je čtenářsky 

srozumitelný a zajímavý. 

Závěrem bych ráda ocenila autorčino nasazení, pečlivost a kritické uvažování při zpracování 

bakalářské práce.  

S ohledem na výše uvedené se domnívám, že předložená práce splňuje požadavky standardně 

kladené na bakalářskou práci, a v návaznosti na průběh obhajoby navrhuji hodnocení 

výborně.  

V Praze dne 28. 8. 2020.  

Mgr. Kateřina Hejnová, DiS.  


