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     Bakalářská práce se zabývá zajímavým a originálním tématem hostitelské péče pro nezletilé bez 

doprovodu. Hostitelská péče jako taková je v ČR poměrně novým fenoménem, který je spojen s 

rozporuplnými názory a jehož fungování nebylo dlouho koncepčně uchopeno. Terezie Korcová se 

rozhodla zaměřit na fungování hostitelské péče pro nezletilé přicházející do ČR ze zahraničí, tedy 

děti a dospívající migranty, což je obecně v našem prostředí rozporuplné téma, i když jistě si 

zasluhující pozornost.  

    V teoretické části vytváří autorka rámec pro své výzkumné šetření. Zabývá se tématy náhradní 

rodinné péče a hostitelské péče. Poslední část pak tvoří vymezení nezletilých bez doprovodu. Dá se 

říci, že vzhledem k originalitě tématu bylo nezbytné definovat základní termíny a zařadit je v rámci 

legislativního systému ČR, jelikož se v nich čtenář nemusí orientovat. Studentka dále diskutuje 

problémy v legislativním ukotvení hostitelské péče a pozice hostitelů, pozastavuje se i nad 

nedostatkem teoretických zdrojů a výzkumných prací spojených s tématem. Je patrné, že ona sama 

se o téma zajímá, že je v něm dobře orientovaná a že dokáže analyzovat a sumarizovat současné 

poznání na daném poli. Prokazuje také dobrou schopnost práce s literárními zdroji.  

     Empirická část pak staví na výzkumném šetření založeném na kvalitativní metodologii. Cílem 

práce je analýza systému hostitelské péče pro nezletilé bez doprovodu, dále pak význam takové 

péče pro děti a dospívající přicházející bez doprovodu do ČR. Pro naplnění cílů si studentka 

vytyčila 3 základní výzkumné otázky týkající se systému, pozitiv a rizik hostitelské péče. 

     Hlavní metodou získávání dat byly semistrukturované rozhovory s hostitelkami zapojenými do 

daného typu péče, které byly doplněny o rozhovor s pracovníkem Organizace pro pomoc 

uprchlíkům (OPU). Data získaná z rozhovorů byla analyzována pomocí metody otevřeného 

kódování a posléze analyzována v rámci 7 kategorií, které studentka na základě analýzy vytvořila. 

V analýze dat jsou data získaná od hostitelek reflektována i pomocí skutečností získaných z 

rozhovoru s pracovníkem OPU. Analýza je přehledně strukturována a dokumentována úryvky z 

rozhovorů s účastníky výzkumu. Jako stěžejní část práce vnímám kapitolu Diskuze. Zde autorka 

nejen odpovídá na své výzkumné otázky, ale velmi zrale shrnuje a diskutuje své závěry, které 



porovnává s literaturou. Musím opět konstatovat, že je jasně patrné zapálení pro téma, aniž by to 

však vedlo k nepřiměřenému hodnocení nebo zahrnování čtenáře vlastními názory. Z výsledků 

šetření vyplývá, že i přes veškerou snahu OPU je systémové pojetí hostitelské péče v začátcích. 

Přesto může mít významné přínosy pro sžívání se přicházejících nezletilých s novým 

sociokulturním prostředím, vytvoření pocitu přijetí a bezpečí v nové zemi. Dle mého názoru autorka 

svou prací do jisté míry předběhla svou dobu a je možné, že se v budoucnosti budeme setkávat s 

podobnými pracemi častěji.  

     Celkově hodnotím bakalářskou práci jako zdařilou, studentka pracovala samostatně a svědomitě. 

Práce splňuje nároky na daný typ kvalifikační práce, nemám větší výhrady k formální ani obsahové 

stránce práce, proto ji doporučuji k obhajobě. 

    

     Dne 24. 5. 2020                   PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 

     


