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Práce kolegyně Bittmanové svým tématem patří do oblasti psychologie či speciální 
pedagogiky- i když je asi na místě konstatovat, že autorka sama oborové ukotvení své práce 
neuvádí. Práce nese hodně obecný název „Pěstounská péče“ a obsahově pokrývá poměrně 
pestrou škálu témat z oblasti pěstounské péče. Autorka rozděluje svůj text na část 
teoretickou a praktickou. Teoretická část má 12 kapitol a poměrně velké množství velmi 
krátkých podkapitol –typicky se objevuje např. jen jedna strana na podkapitolu. Tento fakt 
dle mého názoru svědčí o ne příliš dopracované myšlenkové strukturaci a provázanosti textu 
nebo snad o snaze text samou strukturací rozvolnit (?). Každopádně se domnívám, že téměř 
všechny podkapitoly by prostě mohly být jen dalšími odstavci ve vstřícněji uspořádaném 
celku.  

Podstatnou částí hodnocení bakalářské práce je její badatelská hodnota a úroveň 
obsahového zpracování. K obsahu je třeba říci, že se jedná o tématicky hodně obsáhlý, ale 
obsahem spíše přehledový text, který jakoby si od začátku do konce teoretické části hledal 
své zacílení. V úvodu autorka slibuje „...analyticko kritické zhodnocení pěstounské péče 
z hlediska jejího historického vývoje, současného stavu a praktického využití“, fakticky se ale 
čtenáři dostává pouze deskripce vývoje přístupu k pěstounské péči, popisu tradičního a 
moderního pojetí pěstounské péče a stručné deskripce situace v zahraničí- resp. ve Velké 
Británii. 
V praktické části je čtenáři slibován výzkum, jehož cílem je „zjistit názory“ pěstounů na 
současný systém pěstounské péče, jeho mezery nedostatky včetně návrhů na zlepšení...“. Při 
čtení úvodní formulace cíle výzkumné části mi běželo hlavou- co z předchozích částí textu 
mne připravilo na porozumění stavu současného systému pěstounské péče(pravděpodobně 
str. 22-44?) Je ale pravda, že pěstounům jako aktérům pěstounské péče a tématu případných 
odlišností v percepci systému pěstounské péče v teoretické části není prostor věnován. 
Čtenáři tak zůstává (nezodpovězena) otázka, o co hodlá autorka opírat argumentaci při 
tvorbě výzkumné otázky a vlastní myšlenkovou či analytickou práci ve zpracování tématu. 
Výzkumné otázky jsou formulované bez opory v předchozím textu, dokonce bez opory 
v čemkoliv, jsou jednoduše sepsány a je jich dokonce 8. Samotné zpracování metodologie 
tohoto výzkumu připomíná neúspěšný pokus atestace metodologické části SVIP (bohužel), 
s četnými pasážemi obecných formulací a frází z učebnic metodologie ale s minimálním 
zřetelem na realizovaný výzkum. Čtenář se tedy dozví hodně o tom, co míní autoři těchto 
učebnic (třeba o strategiích výzkumu nebo technikách sběru dat)  a jen velmi málo o tom, co 
autorka v terénu dělala jak a proč. Kap. 13.8. „Interpretace dat“je dle mého názoru jen 
přepisem částí rozhovorů od 4 respondentů vždy opatřených jejich neumělou parafrází. 
Slovo interpretace v názvu kapitoly je tedy skutečné zavádějícím, chybným označením 
obsahu této kapitoly. 

Celkově práci kolegyně Bittmanové hodnotím jako méně zdařilou, spíše nepovedenou. Od 
začátku do svého konce práce postrádá myšlenkový rámec, ústřední motiv. Práce působí 
spíše jako velmi nevyvážená a také mnohne nesourodá skládanka k tématu pěstounské péče. 
„Výzkum“, který je zde reportován trpí základními metodologickými chybami, z nichž za tu 
nejvážnější považuji absenci formulace (tedy argumentace a vyvození) výzkumné otázky, 



absenci relevantních východisek ( literatura, předchozí výzkum) a absenci adekvátní (či spíše 
jakékoliv) metody zpracování dat. Zmiňovaný Strauss a Corbinová, resp. jejich metoda sběru 
a analýzy dat, je zde dezinterpretována a nepochopena. 
Práci doporučuji k obhajobě, ale hodnocení této práce ponecháván na samé hranici 
akceptovatelnosti pro státní závěrečnou zkoušku. 
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