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Název práce: Děti v pěstounské péči prarodičů 

Autor posudku: Ing. Mgr. Olga Angelovská 

 

Autorka si vybrala pro svou práci téma příbuzenské pěstounské péče. Její téma považuji 

za zajímavé a aktuální i z toho důvodu, že se ve své práci zaměřila na prarodiče jako 

pěstouny. Jde o významnou skupinu pěstounů, protože tvoří přes 60% příbuzenských 

pěstounů.   

 

Hlavním cílem práce „je zmapovat, jak funguje svěřování dětí do pěstounské péče 

prarodičů na území České republiky“ (str. 19). V návaznosti na něj si autorka následně 

stanovila tři výzkumné otázky. Hlavní cíl byl v práci naplněn. V případě výzkumných 

otázek autorka odpověděla zejména na první dvě. Třetí otázce zaměřené na rámování 

pěstounské péče v legislativních dokumentech věnovala pozornost jen minimálně a ani 

se k této oblasti nevrací v závěrech práce.  

  

Bakalářská práce je založena na dvou teoretických konceptech. Prvním konceptem je 

teorie liniových pracovníků, druhým pak více psychologický koncept psychické 

deprivace. Koncepty jsou vzhledem k povaze tématu vhodně zvolené a autorka s nimi 

v práci pracuje. 

 

Autorka vhodně zvolila kvalitativní design výzkumu, což odpovídá i jejímu zaměření 

výzkumu. Ke sběru dat využila metodu polostrukturovaných rozhovorů. Zde ale tkví 

největší slabina práce, protože se autorce podařilo uskutečnit jen dva rozhovory, což 

ovlivnilo možnost vyvozovat z vlastního výzkumu závěry. Přesto se autorka s tímto 

omezením alespoň částečně vyrovnala využitím aktuálních sekundárních dat z výzkumu 

diplomantky, která absolvovala v lednu 2021. Autorka navíc od diplomantky získala pro 

využití dat souhlas. V kapitole k metodologii i ve zbytku práce postrádám ale zmínku o 

limitech takového přístupu. Navíc z textu k analýze dat (str. 22) není zřejmé, zda 

autorka analyzovala i sekundární data v programu Maxqda, resp. jakým způsobem 

sekundární data analyzovala. Rozhovory jsou doplněny případovou studií. 

 

V části věnované výsledkům výzkumu se autorka nejprve věnuje legislativě. Kromě 

základní informace o zajištění do péče (dle zákona 359/1999 Sb.) zde staví zejména na 

rozhovorech. Osobně bych v této části uvítala více informací i z jiných zdrojů. Jen při 

interpretaci je potřeba být v argumentech konzistentní. V kapitole 7.4 Přednosti 



 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd    

Institut sociologických studií, Katedra veřejné a sociální politiky www.fsv.cuni.cz  

U Kříže 8, 158 00 Praha 5 / iss.fsv.cuni.cz / vera.tomandlova@fsv.cuni.cz / +420 251 080 455 2/2 

příbuzenské pěstounské péče autorka jako první z výhod uvádí „…(může být) urovnání 

dlouhodobě poškozených vztahů v rodině“ (str. 31) a hned další kapitolu 7.5 Nedostatky 

příbuzenské pěstounské péče začíná větou „Nejčastějšími nedostatky příbuzenské péče jsou 

podle respondentek vztahy mezi pěstouny a biologickými rodiči dítěte“ (str. 32). Potenciální 

urovnání rodinných vztahů bych proto doporučila presentovat spíše jako výzvu než jako 

výhodu.  

Autorka jednu kapitolu (7.7 na str.37-38) věnuje případové studii. Případ je zajímavě 

vybraný, i když kapitola zůstala jen u čistého popisu případu a nevyužila možnosti z případu 

něco více odvodit. Důvodem může být i to, že řadu informací autorka využila už 

v předchozí kapitole. 

Samotným hlavním zjištěním práce by prospěla větší triangulace. Jsou založen jen na 

rozhovorech.  

 

Struktura práce je přehledná, kapitoly na sebe logicky navazují.  

 

Autorka v práci pracuje s dostatečným počtem relevantních zdrojů.  

 

Z hlediska stylistické úpravy práce nevykazuje nedostatky, jen v několika případech 

autorka použila spíše hovorové vyjádření (např. „bychom respondenta hned zpočátku 

rozhodili“ na str. 21) 

 
 

Otázky k obhajobě:  

Jaký vidí autorka praktický přínos své práce? 

Jakým způsobem autorka analyzovala sekundární data? 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji 

známkou „C“. 
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