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Diplomová práce E. Kellnerové se zabývá tematikou pěstounské péče v ČR. I když se jedná o 
téma mezi studenty poměrně oblíbené (jako součást náhradní rodinné péče), myslím si, že se 
autorce podařilo jej zpracovat zajímavým způsobem.  
 
Jediné, co bych snad mohla vytknout je místy přílišný popis systému a zákonných norem 
souvisejících s náhradní rodinnou péčí, např. v kapitole 6.3. V kapitole 6.2., kde autorka 
popisuje nerespektování Úmluvy o právech dítěte, cituje hlediska tří nestátních subjektů a 
jejich kritiku – v tomto případě si umím představit, že by hlavní body kritiky šlo shrnout do 
jednoho nebo dvou odstavců.  
 
Některá fakta, která autorka ilustruje v tabulkách nebo popisuje v textu, by si vyžadovala další 
vysvětlení. Např. na str. 57 (konec stránky) se mluví o změně struktury žadatelů o 
zprostředkování pěstounské péče, ale už chybí vysvětlení, co byla pravděpodobná příčina této 
změny. Na str. 58 (tabulka č. 5) se konstatuje, že došlo „k dramatickému poklesu dětí 
svěřených do péče budoucích pěstounů“, ale opět nevím proč. Na str. 61 a 62 se píše a 
dokumentuje v tabulce č. 6, že dávky pěstounské péče se zvyšují, opět nevíme, z jakého 
důvodu – je to pravidelným zvyšováním životního minima nebo změnou zákonů? 
 
Na některých místech se míchá popis zákonné normy s poukazem na problematičnost 
dodržování této normy – str. 60 bod e), což trochu mate čtenáře.   
 
V kapitole 7.1. autorka popisuje tradiční a moderní pojetí pěstounské péče. Z prvního 
odstavce na str. 76 tento rozdíl však není úplně pochopitelný, i když z dalšího textu je to již 
patrné. Také mne nebylo úplně jasné, zda pěstounskou péči na přechodnou dobu (kterou 
upravuje Zákon o rodině) lze zařadit spíše do tradičního nebo moderního přístupu 
k pěstounské péči. Pokud do moderního, proč tedy autorka mluví o české pěstounské péči 
jako o spíše tradiční? 
 
Celkově se však jedná o diplomovou práci zpracovanou velmi odpovědně a kvalitně. Navrhuji 
hodnocení „výborně“. 
 
Praha, 23.1.2010 
 
     Mgr. Miriam Kotrusová, PhD. 
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