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Autorka předkládá práci, která se věnuje tématu pěstounská péče na přechodnou dobu v
České republice. Jedná se o problematiku, která v současné době zatím nemá rozvětvené
teoretické zázemí, respektive dostatečně obsáhlou teoretickou základnu. Výběr tématu je
velice aktuální. Práci autorky s omezenou možností konkrétní odborné literatury hodnotím
jako velmi pozitivní. Studentka tradičně dělí práci na teoretickou a praktickou, přičemž výběr
respondentů byl velmi náročný a do určité míry omezený. Studentka to konstatuje ve
zdůvodnění výzkumného záměru a je si vědoma, že nemůže výsledky svého šetření
interpretovat s přesvědčivou validitou. Na druhou stranu lze tvrdit, že její zájem a odhodlání
zkoumat tuto problematiku bylo nezměrné a výsledek to dokládá. Práce je strukturovaná a má
logickou návaznost na celé téma a stanovené cíle.
Práce obsahuje některé nepřesnosti, které z mého pohledu, nemají zásadní charakter na
kvalitu práce. Např. na straně 15 se v bodu 4 a v bodu 7 jedná o totožný význam pouze s
prohozením některých slov. Pravděpodobně nedopatřením na straně 22 autorka konstatuje, že
přínosem pěstounské péče na přechodnou dobu je v navázání citové vazby nejenom k matce,
ale i celé rodině pěstouna, což si odporuje s významem pěstounská péče na přechodnou dobu.
Výběr metody pro výzkumné šetření bakalářské práce hodnotím jako vhodný, jak vzhledem k
cílové skupině, tak k předmětu zkoumání.
Praktická část je do určité míry ovlivněna i mimořádnou situací (pozn. pandemie Covid - 19),
která měla celospolečenský charakter a tudíž i částečně omezila rozsah získaných dat v
praktické části bakalářské práce.
Celkově bakalářská práce autorky Barbory Švarcbachové splňuje všechny náležitosti pro
doporučení k obhajobě. Studentka se dokázala zorientovat v problematice. Popsala a
empiricky zkoumala proces možnosti tohoto způsobu náhradní rodinné péče.
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Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Předloženou bakalářskou práci hodnotím stupněm B

Otázka k obhajobě:
1) Jaké byste navrhla postupy, aby došlo k lepší informovanosti veřejnosti o možnosti
pěstounské péče na přechodnou dobu?
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