
 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd    

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

Pekařská 641/16, 155 00 Praha 5 / iss.fsv.cuni.cz / aneta.csikosova@fsv.cuni.cz 1/2 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Typ posudku: posudek oponentky práce 

Autorka práce: Magdaléna Lorenzová 

Název práce: Děti v pěstounské péči prarodičů 

Autorka posudku: Mgr. Jitka Čampulková 

 

Věcný přínos práce: Bakalářská práce se věnuje zajímavému a aktuálnímu tématu 

z oblasti rodinné politiky, konkrétně svěřování dětí do pěstounské péče prarodičů. Téma 

náhradní rodinné péče rezonuje v Parlamentu v souvislosti s projednávanou novelou 

zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ale také s ohledem na umisťování nejmenších 

dětí do ústavní péče. 

Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení: Postrádám bližší propojení 

výzkumných otázek se stanovenými cíli práce, ale také se zvolenými teoretickými 

koncepty. Otázku „Jakým způsobem se liší rámování příbuzenské pěstounské péče od 

péče profesionální v legislativních dokumentech“ nepovažuje za dobře formulovanou. 

Objasnění rámování daných dvou typů péče v závěru práce nenacházím. Naopak v práci 

je poměrně velký prostor věnován návrhům na změny systému ze strany liniových 

pracovníků, nicméně k této části práce postrádám stanovenou výzkumnou otázku. 

Struktura práce: Struktura práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce. 

Uvítala bych větší důraz na vymezení výzkumného problému. 

Věcná správnost a přesvědčivost argumentace: Práce je obecně po věcné stránce na 

dobré úrovni. Argumentace se opírá o zdroje či data z rozhovorů. 

Propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů: Teoretická východiska 

jsou popsána dostatečně. Nicméně nejsou dostatečně propojena s cílem práce 

a výzkumnými otázkami, a to především teorie psychické deprivace. Aplikaci považuji 

za dostatečnou pro bakalářskou práci. 

Metodologický přístup a aplikace jednotlivých metod: Za největší slabinu práce 

považuji pouze 2 uskutečněné rozhovory, byť chápu složitost pandemické situace. 

Nicméně pokud je nosnou teorií bakalářské práce teorie liniových pracovníků, získat 

vlastní primární data považuji za zásadní. Na druhou stranu oceňuji, že autorka našla 

způsob, jak získat pro svou práci alespoň data sekundární. 

Využití literatury a dat: Autorka pracuje s dostatečným množstvím relevantní 

literatury. K citování nemám výhrady. 
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Stylistika a formální zpracování: Předkládaná práce je psána srozumitelným jazykem, 

obsahuje spíše menší množství překlepů. Doporučuji také nepoužívat jednopísmenné 

výrazy na konci řádků. 

Celkové hodnocení práce: Bakalářská práce se věnuje zajímavému a aktuálnímu 

tématu z oblasti rodinné politiky a je psána srozumitelným jazykem. Struktura práce, 

argumentace i počet a kvalita využitých zdrojů odpovídá požadavkům kladeným na 

bakalářské práce. Postrádám však bližší propojení cílů práce a stanovených výzkumných 

otázek, stejně tak větší propojení teoretických východisek s výzkumnými otázkami. 

I přes složitou pandemickou situaci považuji 2 provedené rozhovory za nedostatečné, 

i když oceňuji, že bakalantka dokázala tento nedostatek nahradit získáním relevantních 

sekundárních dat. 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit 

ji známkou „C“. 
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