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Aktuálnost tématu
Problematika náhradní rodinné péče a jejích forem je v naší společnosti stále aktuálním a 
diskutovaným tématem jak v odborných kruzích, tak v laické veřejnosti. Studentka Jana 
Kellnerová se touto velmi rozsáhlou problematikou  zabývá dlouhodobě a pro svou 
diplomovou práci jí vhodně zúžila na dilema ústavní a rodinné náhradní péče a především na 
využití pěstounské péče v ČR.

Cíle práce a jejich naplnění
Mezi cíle, které si autorka  ve své práci stanovila patří zejména identifikace současných 
problémů ve zvolené oblasti, zhodnocení profesionální pěstounské péče jako možné formy 
náhradní rodinné péče a návrh modelu její implementace v ČR. Zde vychází autorka 
především ze zkušeností institutu profesionální rodiny na Slovensku.
Takto stanovené cíle byly v práci naplněny na velmi dobré úrovni.

Metodologie
Kapitola o metodách a zdrojích dat použitých v práci je zpracována přehledně, použité 
metody pomohly nejen v orientaci ve zvolené oblasti (strom problémů), ale také při získávání 
nových informací od důležitých aktérů (polostrukturované rozhovory, elektronické 
dotazováni)
Obsah  práce
Diplomová práce (126 stran textu + přílohy) je logicky členěna do jedenácti částí. 
V teoretické části se studentka věnuje dětství jako sociálnímu fenoménu, roli rodiny při 
sociálním a psychickém vývoji  jedince, pojmu domova a konceptu psychické deprivace. To 
je vhodným východiskem pro další směřování práce.
Po uvedení právního rámce a souvisejících mezinárodních dokumentů je autorčina pozornost 
zaměřena na dosavadní poznatky v oblasti pěstounské péče v ČR a porovnání s ostatními typy 
náhradní péče. V této kapitole je zhodnocen historický vývoj a také poukázáno na 
nerespektování Úmluvy o právech dítěte u nás (na základě hodnotících zpráv nadnárodních 
organizací – UNICEF, Helsinský výbor a další). Pozornost je věnována institucionálnímu 
zajištění pěstounské péče a roli zainteresovaných aktérů. 
Za přínosnou považuji zejména 8. kapitolu věnovanou problémovým oblastem péče o děti bez 
rodinného zázemí v ČR. Autorka zde vychází z analýzy jednotlivých dokumentů a 
konfrontuje jejich obsah se sdělením expertů a dalších informací z praxe. Na základě těchto 
poznatků je zpracován strom problémů. Také příklad dobré praxe – institut profesionální 
rodiny na Slovensku – umožnil autorce v závěru práce vytvořit model implementace 
profesionální pěstounské péče v ČR.  

Formální úprava práce
Práce má po formální stránce velmi dobrou úroveň. Je psána jazykem vhodným pro odborný 
text, bez zásadních stylistických a gramatických prohřešků. V textu jsou vyznačeny citace a 



odkazy na literaturu, jejíž seznam je součástí práce. Práce je vhodně doplněna přílohami 
(záznamy rozhovorů, dotazníky) 

Celkové hodnocení práce:
Diplomovou práci Evy Kellnerové považuji za velmi zdařilou. Doporučuji ji k obhajobě 
a navrhuji hodnotit jako výbornou.

V Praze, 16.2.2010 Bohumila Čabanová
                vedoucí práce
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