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Posudek oponentky 

Téma a cíle předložené bakalářské práce jsou mimořádně aktuální. Péče o nezletilé osoby, 

zejména cizince, kteří se mohou pohybovat po naší republice, je v době zvýšeného počtu 

migrantů velmi důležitou sociální službou. Děti cizinci jsou totiž umístěni v ústavní péči, 

nikoliv náhradní rodinné. Cílem práce bylo zjistit, jaké jsou podmínky pro poskytování 

hostitelské péče v rodinách, jak reálně probíhá a případně přispět k vylepšení současného 

systému a eliminace rizik, která nese.  

Teoretická část se věnuje zejména vývoji, podobám a zákonnému vymezení hostitelské péče u 

nás, která může být využívána dětmi umístěnými v ústavní péči. Text je srozumitelný, dobře 

strukturovaný a odpovídá zadanému tématu. Je podložen dostatečným množstvím odborné 

literatury.   

Důležitá je zejména kapitola o rizicích hostitelské péče, a naopak jejích přínosech, která 

upozorňují na kontext, ve kterém je realizována.  

Správně potom směřuje text k dosavadním znalostem a zkušenostem z tématu hostitelské péče 

o děti cizince bez doprovodu, zejména jejich charakteristikám a organizace péče o ně 

v zahraniční a u nás.  

Empirická část práce je vymezena třemi výzkumnými otázkami. 1. Jak funguje systém 

hostitelské péče pro nezletilé bez doprovodu v ČR? 2. Jaké jsou přínosy hostitelské péče pro 

nezletilé bez doprovodu a pro hostitele? 3. Jaké problémy a rizika se pojí s hostitelskou péčí 

pro nezletilé bez doprovodu? 

Byla použita metoda polostrukturovaného rozhovoru u tří hostitelek a také rozhovor 

se členem organizace pro pomoc uprchlíkům. Získat respondenty vyžadovalo velké úsilí a je 

potřeba autorku pochválit.  

Rozhovory byly zpracovány pomocí otevřeného kódování. Autorka nabízí základních sedm 

kategorií, které strukturují obraz průběhu hostitelské péče očima aktérů, především matek – 

hostitelek. Rozhovor s pracovníkem OPU vytváří verifikační osu všech generovaných oblastí, 

které jsou pomocí kategorií popsány.  

Kapitola diskuse odpovídá na položené výzkumné otázky, shrnuje výsledky výzkumu a 

diskutuje je s odbornou literaturou. Tuto část práce považuji nejen za velmi zajímavou, ale 

především velmi kvalitní.  

Otázka k obhajobě 

Je možné ukázat, jakými kódy jsou jednotlivé kategorie tvořeny? 

Má vytvářený systém šanci na budoucí úspěch, zvláště, když dosavadní praxe leží na značné 

vstřícnosti a otevřenosti sledovaných osob. Jaké další, zde tolik nereflektované, problémy 

mohou být kritické?  



Co bychom se asi dozvěděli o mužů – otců nebo dalších členů rodiny a od dětí v hostitelské 

péči?  

Bakalářská práce Terezie Korcové splňuje nároky kladené na tento typ závěrečné práce a 

doporučuji jí k obhajobě.  
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