
Oponentský posudek b{ilkalářské práce Romany Trutn()vské "R()zvoj 
pěstounské péče jako předpoklad ddnstitucionalizace" 

Autorka ve své práci přináší zejména ucelený přehled forem náhradní rodinné péče 
v ČR s přesahem k ústavním tormám péče. Na základě dostupné literatury hodnotí jednotlivé 
formy z hlediska možností naplňování potřeb dítěte. Zam)'šlí se obsáhleji nad možnostmi a 
potřebností rozvoje nových forem pěstounské péče v kontextu plánovaného procesu 
deinstitucionalizace systému péče o děti žijící mimo vlastní rodinu. Cestu vidí zejména ve 
vzniku profesionální pěstounské péče. 

Praktická část obsahuje stru6nou sondu do názorů pracovníků vybraného ústavního 
zařízení na současný stav ústavní péť~e a možnosti deinstitucionalizace. 

Téma_v_Z_I_II_ed_e_m_k ___ ~'~_'Y_s_o_ce_potřebn?epo __ ti',ebl_l_é_-_ _ ___ +1 Q_k_f_a.J_' o_v_t!. ____ -I-i_re_�_ev_a_n_tn_Í __ _t současným potřebám 
oboru 
Téma vzhledem zvoleno t~maje příliš téma mohlo b)'t širší předkladateli 
k mO".lnostem adek,,-itně rozsál-:lé chyběla 
zpracovateJe možnost 

adekvátně téma 
uchopit 

I----------'---+-----.-----:-----,-----+-----,-----If---~---_t 

Typ práce 'feoretkká kompilační I srov~ávaj[cí empirická 
s malou I systemy 
výzkumnou 
sondou I 

r---------------~~~~-----I~------_+--------~------~ 
Rozsah. práce přim čřenýc..' ___ +-ne_d_o,:...c;s....,ta:...c;te.:..,Č_I1""lý_----t...L-piří,-:-l"...,;,lš_:v_:e,-:-1 k...o:ý---:-__ _t_-:--:---:--.-:---:----; 

Struktura práce vyvážená nevyvážená s chybějícími s chybějícími 
, významnými daty 

teoriemi 
Schopnost formulovat výborná dobrá nejasné vlastní 
vlastní , názory/ nejasná 
názory/východiska I __ + ___ -:--_-:-___ -hi~,_·h_o_d...,;,is_ka _ ___::_~_t__----~ 
Stylistika Pifiměh:ná {už šroubovité I ~)jadřovánÍ příliš 

1---_____ ~I!l!yjl~!!1~l'L I vyjadřování ;_h_o:..,..v_o..:..c.ro"-v __ é ______ -t-_____ --t 

Grslmatikat----Tspr:.í.vlllá I s oj~dinělými i s množstvím chyb 
I lb. I --------1----.------ i ~.idm J---..:... -_:------+-------\ 

U lf"a.Y~_te_x~_u _______ _+I..z..p-ř--im--~!~.!\:l --+~~l3~~lil~ _____ J~epřehlť!d=n:.:.:á=__ __ -+-_____ __i 

Práce s literaturou přiměřená ' ztyle(~né mnoho I rnálo citované 
; cita·::;Í! ·;;itace i li~eratury 

literatury i !iteratury je i literatury chybí 

i 17bV'~ečně dlouhé I-:---
Využivá;tiz;h;:-~-n-iění I přimětené ';-it~cí z cizí I citace, z cizí 

minimum I 
Zpl·a~-o-v-a-'-n-í-p-ř-e-h-Ie-d-u--!-s-p--r~mé-----·-~I-s-~~nšími---+-s-e-za-'·v-az-v-ny'-m-I-· ---!--------I 

raD!~J..l_~._____ ________ ! nedostf!!1s.L , nedos.;.:,t_at_k_"'--y ___ +-_____ -i 
Formulace hlavního I jasná I není zcela jasná I chybí 
problému/ VýZkllmn~' J I' 

otázky I -"------- -----,-- ,.--- -- -----------t---------'-- I 

M(~tody zvolené' ~ouŽit~l jedna i daly se užít 
, adekvátně, i metoda. je ' adekvátnější 
i použito více i adekvátní metody 
i metod ~ 

i 

i 
I metody nejsou 

I 
zvoleny 
adekvátně 

Zp"acování dat i I~V~~l,ti.t~.~i~ní, I kvalitativní : kvantitativní, třídění 
_______ , ______ . ___ L~~~~!~!l'': ",-I;; _______ ~!~~!ho stupně __ -'---_____ ----' 



Praktická vytlŽitelnost vysoká I dobrá nejasná 
\'Ýsledků 

! 

Naplnění cíle práce cil s.plnen cíl splněn cíl se nepodařilo 
óástel~ně naplnit 

Hodnocení výborně I vdnti dobře dobře nevyhovuje 

Jiné připomínky: 
• Nelze souhlasit s tvrzením autorky, že děti z pp jsou "často vraceny" (str.25) .. Ročně je z pp 

vraceno kolem 100 dětí (viz. statistiky MPSV), což je při celkovém počtu dětí v pp 
nadnesené .označit za častý jev. 

• Při hodnocení negativních dopadů ústavní výchovy (str.45) nevychází autorka z akťuálního 
stavu (citovaná literatura z roku 1999). Na základě. novely zákona již v současnosti nejsou 
v DD,.veJkéhomogenní kolektivy" 

• V textu lze nalézt příliš hovorové výrazy - "baráček" (str.49) 
Přes výše uvedené dílčí nedostatky navrhují hodnocení v rozmezí výborně - velmi dobře v závislosti 
na kvalitě obhajoby. 

Otázky k obhajobě: 
Definujte hlavní rozdíly mezi stáv~ící pěstounskou péčí a vámi popisovanou profesionální 
pěstounskou péčí? 
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Datum: 21.5.2009 


