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Předložená bakalářská práce na téma "Náhradní rodinná péče v České republice" má celkem 
51 stran přílohy. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Cílem bakalářské práce 
je vymezit možnosti náhradní rodinné péče v ČR a zjistit postoje společnosti k pěstounským a 
adoptivním rodinám. 

o vybraný problém se živě zajímala již během studia a pečlivě sháněla podkladové materiály 
týkající se této problematiky. S vedoucí práce podrobně konzultovala stanovené téma a 
veškeré připomínky a názory přijala a dopracovala do své práce. 

V teoretické části se autorka zaměřila na historii náhradní rodinné péče v ČR a na vymezení 
možností náhradního rodičovství, včetně právního rámce. Popsala metody zprostředkování 
osvojení, formy náhradní rodihné péče v ČR i jejich historii. Po prostudování celého textu 
získá čtenář relativně ucelenou představu o náhradní rodinné péči v ČR. 

V praktické části se pokusila zjistit, s jakými problémy se potýkají náhradní rodiče a děti. 
Byly osloveny rodiny, které dítě buď adoptovaly nebo převzaly do pěstounské péče. I když 
celkový počet 18 oslovených rodiny se zdá relativně málo, pro bakalářskou práci je tento 
počet přijatelný. Stanovila si celkem 4 hypotézy, které se pomocí dotazníku pokusila 
vysvětlit. Výsledky dotaznikového šetření doplníla popisnými barevnými grafy. 

Autorka prokázala, že zvládá teoretickou část a umí dobře pracovat s literaturou. Co se týká 
drobných nedostatků, např. chyb v interpunkci apod., nesnižují celkovou úroveň odborného 
textu. 

Předloženou bakalářskou práci Hany Zavůrkové plně dopomčuji k obhajobě. Navrhované 
hodnocení: výborně. 
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