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Autorka si zvolila nejednoduchý cíl, a to z hlediska délky časové trajektorie vymezené pro 
sledování proměn pěstounské péče na našem území do konce roku 1989. To ale svým 
způsobem limituje možnosti hlubšího zpracování, proto je výsledkem práce přehledová. Což 
však neznamená, že by pro studovaný obor nebyla přínosnou. A jak autorka sama správně 
konstatuje, jedná se o sondu do problematiky. Z toho hlediska se jí zdařilo vypracovat 
přehledný nástin vývoje pěstounské péče v kontextu aktivit sociální práce, a to od počátků její 
profesionalizace na konci XIX. století, až po rok 1989. 

Je nutné konstatovat, že některé myšlenky, přesvědčení i činy z dob minulých v této oblasti 
nemusí být pro nás v současnosti srozumitelné a odpovídat našim dnešním hodnotám a 
myšlenkám a mohou se nám mnohdy jevit i jako podivné či dokonce neakceptovatelné. A i 
když můžeme mít na zkoumané události vlastní konkrétní názor, je naší primární rolí na 
základě důkazů zkoumat a vytvářet obraz minulosti tak věrně a objektivně, jak jen je to možné. 
Tohoto úkolu se ve své historické sondě zhostila autorka velmi dobře. 

Struktura práce odpovídá výše zmíněnému cíli a autorka postupuje v práci logicky od nástinu 
historického vývoje k zachycení podob pěstounské péče na našem území v období  
Rakouska – Uherska, Republiky Československé až po období socialistického Československa. 

Teoretická podkladová koncepce, metodologie, stejně tak jako schopnost analýzy pramenů a 
literatury i adekvátnost vyvozených závěrů a jejich úplnost je i s ohledem na fakt, že se jedná 
o studenta oboru, kde není věnován prostor ani základům historického výzkumu, na průměrné 
úrovni. 

Závěr: 

I přes uvedené výtky k předložené práci konstatuji, že autorka prokázala schopnost na základě 
vytčené koncepce, shromáždit, roztřídit a ověřit informace v množství různorodých pramenů 
a uplatnit je závěrech své práce. Práce splňuje po obsahové i formální stránce požadavky 
kladené na diplomovou práci, proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením dobře.  

 

V Praze dne 2.9. 2021        PhDr. Pavla Kodymová, PhD 


