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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 

Bakalářská práce je zaměřená na potřeby pěstounů pro zvládání rodičovských kompetencí. Pozornost je 
věnována jak jejich vnímání dané věci, tak podpoře od organizací, které je na cestě pěstounství doprovázejí.  

Z tohoto důvodu teoretická část práce zasazuje pěstounství do systému náhradní rodinné péče v ČR, popisuje 
potřeby dětí v pěstounské péči a potřeby pěstounů v souvislosti s naplňováním širokého spektra 
rodičovských kompetencí.   

Praktická část práce hledá odpověď na to, jakou podporu pěstouni potřebují, aby mohli naplnit své potřeby 
a úspěšně zvyšovat své kompetence v oblasti rodičovství. Vhodně je zvolen kvalitativní výzkumný přístup 
s tematickou analýzou dat. Studentka provedla rozhovory s 9 respondenty pěstouny ze 3 doprovázejících 
organizací, technikou otevřeného kódování vytvořila 5 kategorií, ve kterých šetření analyzovala a doplnila ho 
1 dotazník od sociální pracovnice. Výsledky svého šetření shrnula jako odpovědi na položené výzkumné 
otázky.  

Diskuze k závěrům obsahuje kritickou interpretaci dat a závěr práce odpovídá na formulované cíle.      

Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 

Text práce uvádí dostatečné a vhodné spektrum odborné literatury. Využita je mimo jiné kanadská 
kvalitativní studie v originále.  

Studentka prokázala, že dovede dobře informační zdroje využívat k sestavení vlastního textu. Citace a odkazy 
splňují bibliografickou normu. 

Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 

Text splňuje požadavky na bakalářkou práci ve smyslu rozsahu, struktury a formální úpravy. Systém Theses.cz 
označil 188 podobných dokumentů s mírou podobnosti textu méně něž 5%.  

Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 

Bakalářská práce je přínosná z hlediska příkladného metodického zpracování. Je věcně originální ve svém 
propojení témat obvykle řešených samostatně: „podpora organizací – potřeby pěstounů - rodičovské 
kompetence“.  Využít ji mohou všichni, kteří chtějí hlouběji poznat názory a pocity pěstounů.  

 



 

  

Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  

Práce naplňuje vytyčené cíle ve své teoretické i praktické části. Celý text je dobře strukturovaný, logický, 
přehledný a věcný.  

Studentka dosáhla skvělé práce velmi samostatný a pečlivým postupem s průběžnými konzultacemi.  

  

Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 

1. Shrňte, jak pěstouni vnímají sebe jako rodiče, a které z jejich potřeb jim mohou či nemohou pomoci 
naplnit doprovázející organizace?  

2. Na které zjištěné informace byste zvlášť upozornila sociálního pracovníka či sociální pracovnici při 
práci s pěstounskými rodiči?    
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