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humanitních studií UK, Praha 2010

P o s u d e k   š k o l i t e l e

  Daniela Bittmanová pracovala tři roky jako sociální 

pracovnice ve Fondu ohrožených dětí, resp. v Klokánku. Tam 

ji zaujala problematika pěstounské péče. Vzhledem k tomu, 

že studentka pracuje i nadále ve státní správě a věnuje se 

uvedené problematice, neudivuje, že si ji zvolila jako 

téma své bakalářské práce. 

   Je poctivé uvést, že studentka předkládá svou 

bakalářskou práci podruhé. Ačkoliv měla /v roce 2009/ oba 

posudky kladné, obhajoba se jí nepovedla a bylo jí komisí 

doporučeno, aby svůj, tehdy výhradně teoretický text, 

rozšířila o vlastní výzkumné šetření a lze konstatovat, že 

tak učinila. Stejně tak odstranila některé nedostatky 

týkající se odkazů v textu a předvedla, že umí 

s literárními zdroji pracovat bezchybně.

   Předložená bakalářská práce v rozsahu 68 stran textu a 

55 stran příloh je klasicky rozdělena na teoretickou a 

praktickou část. Obsahem teoretické části je pěkný přehled  

o historii pěstounské péče, dále jsou představeny modely 

tradiční i současné pěstounské péče  a zdůrazněny její 

moderní formy. D.Bittmanová se v problematice pěstounské 

péče velmi dobře orientuje. Seznámila se prakticky s celou 

českou odbornou literaturou na dané téma, o čem svědčí 75 

bibliografických odkazů. Nevynechala ani zdroje 

zahraniční, a to zejména s ohledem na vybrané a 

prezentované formy pěstounské péče /např. ve Velké 

Británii/. V teoretické části vyzdvihuji skutečnost, že se 

seznámila s velkorysým projektem Masarykových domovů a 
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oceňuji i to, že se pokusila i o zhodnocení péče o 

opuštěné děti v období socialismu /zejména SOS vesničky/.

   Praktická část obsahuje vlastní výzkumné šetření, resp. 

rozhovory s čtyřmi pěstounskými rodinami. Cílem 

polostrukturovaných otázek bylo, najít odpověď na základní 

otázku, totiž „Jak vnímají pěstouni současný systém 

pěstounské péče?“ a řadu doprovodných otázek.  Strategie 

výzkumu, technika sběru dat, metody vyhodnocování, 

validita a etické aspekty výzkumu jsou přiměřeně

pojednány, popsán vzorek respondentů a připojen přepis 

rozhovorů. Výsledky vlastní studie jsou shrnuty samostatně 

/str.62/, celkový závěr pak respektuje nejen informace 

získané vlastním šetřením, ale i teoretické znalosti 

studenty. Oceňuji, že je v závěru uvedeno též několik 

praktických doporučení, která by situaci potřebných dětí 

mohla kvalitativně změnit /zbavení potřebných dětí 

anonymity, osvětová činnost, potenciál neziskového 

sektoru, který by se ještě více mohl angažovat v sanaci 

problémových rodin atd./.

   Z hlediska školitelky ještě podotýkám, že D.Bittmanová  

projevovala v průběhu našeho setkávání o zvolenou 

problematiku osobně zaujatý zájem. 

Otázka k obhajobě:

Ačkoliv autorka informovala respondenty o anonymitě svého 

šetření  /str. 52/, nakonec jejich totožnost odhalila 

/plná jména rodin – str. 69/. Prosím autorku o vysvětlení, 

proč tak učinila?
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Z á v ě r:

   Bakalářskou práci Daniely Bittmanové, která splňuje 

všechny formální i obsahové náležitosti  p l n ě   d o p o 

r u č u j i  k o b h a j o b ě. 

   Vzhledem k druhé verzi práce, navrhuji hodnocení : 

velmi dobře.

                   Prof.PhDr RNDr Helena Haškovcová CSc.

                   Školitelka

1.června 2010




